
Commerciële argumentatie Decalu 
 

 

Voordeel 1: minder zware profielen en dus meer licht  
➔Strakke en slanke profielen  
o Ontwatering + kader + vleugel = vanaf  10,7cm 

➔ Het slankste ALU raam op de markt. 
➔Dit wil zeggen 2 cm minder zwaar in profielhoogte 
tegenover de concurrentie. 
 

o Een kader vanaf 45 mm voor vaste ramen. 
 
 
 

 

Voordeel 2: een minimalistisch aanzicht 
 

• Minimale opdek voeg tussen kader en vleugel van 5 mm. 
o Verschillende concurrenten starten pas vanaf 6 of 7 mm. 

➔ Een uiterst elegante en strakke aansluiting van de 
vleugel op de kader. 

 
 

 
 
 

Voordeel 3: een sterk en solide profiel  
• Decalu voorziet de dikste wanddikte op de Belgische markt. 2mm  

o U krijgt een solider gevoel bij het gebruik van uw raam of 
deur. 

o Het beslag is beter verankerd wat belangrijk is voor het 
veiligheidsgevoel van uw klant. 

 
 
 
 

 

Voordeel 4: een hogere veiligheid  
 

• Decalu ramen zijn voorzien van glaslatten met een extra veilige vastzetting. 
Hierdoor verhoogt opnieuw het veiligheidsaspect voor uw klant.  

 
 
 

 

10,7cm 



Voordeel 5: langer kleurbehoud op de ramen 

 

• Decalu is verkrijgbaar in alle RAL kleuren. 

• Decalu is verkrijgbaar in de 15 Aluroc kleuren.   (geen meerprijs!) 
➔Wat zijn de voordelen van de Aluroc kleuren? 

o Standaard gelakt in klasse 2 lak  
(= 3x zo duurzaam als klasse 1 lak!) 

o 15 Aluroc kleuren = 15 PVC Decoroc kleuren  
o Krasvaster dan klasse 1 lak 
o Kleurvaster dan klasse 1 lak 
o Standaard 15 jaar garantie 

 
Ook bijproducten zijn beschikbaar in Aluroc kleuren. 

- Vliegenramen, plooiwerk,…  
 
 
 
 

Voordeel 6: een esthetisch mooier raam 
 
Een bijna onzichtbare ontwatering door het uiterst slanke profiel van slechts 5mm.  

- Concurrenten starten pas vanaf  15 of 20mm. 
- Decalu werkt ook niet met zichtbare waterkapjes  in de kader. 

(tenzij gewenst  door de klant) 
 

 
 
 
 

Voordeel 7: een lagere energiefactuur 
 
Een sterk isolerende 80S+ reeks met een Uf-waarde vanaf 1.30 W/m²K. 
 
 
 

Voordeel 8: uw ecologische voetafdruk daalt 

U verkoopt een Deceuninck aluminium raam en maakt gebruik van de 
naamsbekendheid van Deceuninck, reeds 80 jaar een gevestigde waarde. 
Ook hier bieden we een 100% Belgisch proces aan. 


