OKNA

Spójrz na Êwiat przez
okna VEKA.

Systemy okienne i drzwiowe

„Budowa domu to
inwestycja na d∏ugie
lata, dlatego wymaga
przemyÊlanych decyzji.”

Okno – wybór na lata
Budowa domu to inwestycja na d∏ugie lata.
Dlatego wymaga przemyÊlanych decyzji oraz
rozwa˝nego wyboru materia∏ów i technologii.
Jednym z najwa˝niejszych elementów wymarzonego domu sà okna. ¸àczà Êwiat zewn´trzny
z wn´trzem i majà du˝y wp∏yw na panujàcà
w nim atmosfer´. Dlatego wybierajàc okna, warto
zaufaç sprawdzonej marce.
Od ponad trzydziestu lat VEKA s∏u˝y klientom swojà
wiedzà i doÊwiadczeniem w zakresie systemów
okiennych. Stale rozwija technologi´ i wprowadza
do swojej oferty nowe produkty. VEKA to nowoczesne, wielokomorowe systemy profili, które pozwalajà
stworzyç perfekcyjne okna. To nowa generacja
okien zaprojektowanych specjalnie dla Ciebie.
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Okna z profili VEKA, w odró˝nieniu od okien
drewnianych, sà bardzo odporne na dzia∏anie
warunków atmosferycznych i przez d∏ugie lata
wyglàdajà jak nowe. Nie wymagajà malowania,
a ich piel´gnacja nie sprawia ˝adnej trudnoÊci.
G∏adkie powierzchnie ram mogà byç myte ogólnodost´pnymi, ∏agodnymi Êrodkami czyszczàcymi.
W przypadku powa˝niejszych zabrudzeƒ polecamy specjalne zestawy piel´gnacyjne.

Ciep∏o zatrzymamy
dla Ciebie
Im wi´ksza powierzchnia okien, tym wi´cej Êwiat∏a
w domu. Wià˝e si´ to jednak z ryzykiem znacznych
strat ciep∏a. Dlatego dobre okna muszà izolowaç
tak, by w domu by∏o przyjemnie zarówno podczas
najwi´kszych upa∏ów, jak i siarczystych mrozów.
Dzi´ki lepszej izolacji termicznej, którà gwarantuje zastosowanie systemu wielokomorowego,
systemy okienne VEKA sà idealnym rozwiàzaniem.
Okna VEKA skutecznie ograniczà straty ciep∏a
w budynku, co pozwoli jednoczeÊnie zmniejszyç
wydatki na ogrzewanie i wyeliminowaç trosk´
o sta∏à i komfortowà temperatur´ we wszystkich
pomieszczeniach. Doskona∏a izolacja równie˝ latem
zatrzyma w domu przyjemny ch∏ód, w którym mo˝na
odpoczàç po goràcym dniu.
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„VEKA to poczucie
bezpieczeƒstwa pod
skrzyd∏ami solidnych okien.”

Solidne jak... okno!
Nowoczesne okna muszà byç bardzo trwa∏e.
Ponadto powinny zachowywaç doskona∏e
parametry przez ca∏y okres u˝ytkowania. Dzi´ki
specjalnym konstrukcjom profili oraz ich stalowym
wzmocnieniom systemy okienne VEKA sà stabilniejsze od innych rozwiàzaƒ. Okna z profili VEKA
nie ulegajà odkszta∏ceniom, a uchwyty i zawiasy,
mimo wieloletniego u˝ytkowania, nie sprawiajà
˝adnych problemów.
Ponadto, dzi´ki wysokiej jakoÊci materia∏ów
i obróbce, sà niezwykle wytrzyma∏e i odporne
na dzia∏anie czynników atmosferycznych.
Potwierdzajà to regularne kontrole wewn´trzne
oraz certyfikaty renomowanych mi´dzynarodowych instytutów badania jakoÊci.

Bezpieczeƒstwo
wpisane w projekt
Cz´sto mówimy: „Nasz dom to nasza twierdza”.
To prawda, bo dom to miejsce, gdzie wszyscy
pragniemy czuç si´ bezpiecznie. Nowoczesne
okna ju˝ w wersji podstawowej majà specjalne
stalowe zbrojenie w skrzyd∏ach i oÊcie˝nicach.
Systemy VEKA oferujà coÊ wi´cej – mo˝liwoÊç
g∏´bszego osadzenia szyb i monta˝u szyb
antyw∏amaniowych. Dodatkowo, okna
wykonane z profili VEKA, mogà byç wyposa˝one
w okucia antyw∏amaniowe i klamki z blokadami,
dzi´ki którym dom staje si´ bezpieczniejszy.
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Ha∏as zostaje
za oknem

Czysta radoÊç
tworzenia

Skuteczne t∏umienie ha∏asu to warunek dobrego
samopoczucia i zdrowia mieszkaƒców domu.
Dzi´ki specjalnej konstrukcji profili oraz
mo˝liwoÊci osadzenia grubszych szyb, systemy
okienne VEKA skutecznie chronià przed
ucià˝liwymi dêwi´kami dochodzàcymi z zewnàtrz.
Okna z izolacjà akustycznà poprawiajà jakoÊç
˝ycia oraz zapobiegajà negatywnym skutkom
d∏ugotrwa∏ego i m´czàcego ha∏asu. Systemy
okienne VEKA sprawdzi∏y si´ we wszystkich
klasach izolacji dêwi´kowej.
To doskona∏e rozwiàzania dla wszystkich, którzy
cenià cisz´ i spokój domowego ogniska.

Podczas budowy lub remontu konieczne jest
podj´cie wielu decyzji. Tak˝e tych dotyczàcych
stylu, które majà wp∏yw na wyglàd domu
na d∏ugie lata. Z systemami okiennymi VEKA trud
wyboru zmieni si´ w czystà przyjemnoÊç, poniewa˝
bogata oferta zapewnia odpowiednie rozwiàzania
dla ka˝dego projektu architektonicznego.
VEKA oferuje perfekcyjnie dostosowane do stylu
profile – od tradycyjnych po nowoczesne,
od rustykalnych po eleganckie, od szykownych
po proste. WÊród ponad 1600 profili, szprosów
i elementów dodatkowych dla ró˝nych linii
systemowych, z pewnoÊcià znajdà si´ kszta∏ty
odpowiednie dla Paƒstwa nowych okien.

Klasycznie – charakterystycznie – z polotem. Przyk∏ady ró˝norodnego wzornictwa linii systemowych VEKA.
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Barwy ˝ycia

Prostokàtne, trójkàtne
czy z ∏ukiem?
W architekturze nie wszystko musi opieraç si´
na prostych liniach. Wiele starych budynków
wyró˝nia si´ indywidualnym stylem okien, cz´sto
z wyrazistymi ∏ukami. Zachowanie charakteru
domu podczas renowacji jest zadaniem, które
wymaga fachowoÊci, dobrego oka do detali
i wiele wyczucia. Równie˝ w architekturze
nowoczesnej klasyczne formy podstawowe, takie
jak okna okràg∏e lub z odcinkowymi ∏ukami, majà
swoje sta∏e miejsce. Kreatywni architekci coraz
cz´Êciej stosujà symetryczne i asymetryczne konstrukcje trójkàtne, szczytowe lub wykuszowe.
Profile okienne VEKA bez problemu umo˝liwiajà
realizowanie nawet najbardziej niezwyk∏ych form.

Dawno min´∏y ju˝ czasy, gdy okna z tworzyw
sztucznych by∏y wy∏àcznie bia∏e. Teraz mo˝na
zamówiç je w ulubionym kolorze, w∏àczajàc
w to nawet rustykalny i elegancki styl drewniany.
Dost´pne sà te˝ okna dwukolorowe z powierzchnià wewn´trznà w innym kolorze ni˝
zewn´trzna. Bez wzgl´du na wybór, kolorowe,
wysokogatunkowe profile firmy VEKA gwarantujà
najwy˝szà jakoÊç i z pewnoÊcià sprawià radoÊç
swà ró˝norodnoÊcià.

Okno z charakterem
Program szprosów jest doskona∏ym uzupe∏nieniem
systemów VEKA. Szprosy, jako detale nawiàzujàce
do stylu dawnej architektury, czy te˝ jako
nowoczesne elementy dekoracyjne, mogà
zwieƒczyç konstrukcj´ ka˝dego okna. Dzi´ki nim
wn´trza otrzymujà szczególnà atmosfer´,
a fasady budynków niepowtarzalny charakter.
VEKA proponuje du˝y wybór systemów szprosów
w bogatej palecie barw i kszta∏tów. Oferuje
równie˝ ró˝ne wzory konstrukcyjne: szprosy
wewn´trzne, naklejane i dzielàce konstrukcj´ okna.
Aby uzyskaç harmonijny wyglàd domu i okien,
w których zastosowano szprosy, trzeba zadbaç
o w∏aÊciwe rozmiary i proporcje. W tym celu
nale˝y zwróciç si´ o pomoc do fachowca,
pami´tajàc, ˝e takie w∏aÊnie detale decydujà
o wyglàdzie budynku przez d∏ugie lata.

„Ja chc´ ˝ó∏te, mama
dostanie czerwone,
a tata niebieskie!”
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1. Szprosy wewn´trzne:
Idealne rozwiàzanie dajàce maksymalny komfort czyszczenia.
2. Szprosy naklejane ze specjalnymi profilami wewn´trznymi:
Wariant oszcz´dny o klasycznym wyglàdzie.
3. Szprosy dzielàce konstrukcj´ okna:
Ekskluzywna konstrukcja spe∏niajàca najwy˝sze wymagania.

Ogród pe∏en kwiatów

Dobre porady specjalisty
w dziedzinie okien
Dom to wi´cej ni˝ nieruchomoÊç. To nasze miejsce na
JakoÊç
Partnerstwo
ziemi, ognisko domowe.
Serwis
Logistyka
Dlatego jego budow´ lub
remont mo˝emy powierzyç tylko prawdziwym,
zaufanym specjalistom. Pracownicy autoryzowanych fabryk okien VEKA ch´tnie udzielà wszelkiej
pomocy i kompetentnie odpowiedzà na wszystkie
pytania dotyczàce okien. Ich zaufanie wynika
z doskona∏ej znajomoÊci profili firmy VEKA, lidera
na Êwiatowym rynku technologii okiennych.
Z profili VEKA wyprodukowano ju˝ ponad 100
milionów okien i drzwi na ca∏ym Êwiecie.
•

Parapet mo˝e staç si´ ozdobà mieszkania, ogrodem

•
•
•

pe∏nym kwiatów doniczkowych, miejscem na drobiazgi
lub eleganckim wykoƒczeniem okna. Parapety VEKA
to najnowsza technologia po∏àczona z nowoczesnymi
rozwiàzaniami w dziedzinie wzornictwa i projektowania. Odpowiednie u˝ebrowanie gwarantuje parapetom
VEKA doskona∏à sztywnoÊç, a specjalna folia wyjàtkowà trwa∏oÊç.

Producenci okien, architekci i inwestorzy
w równym stopniu doceniajà ró˝norodnoÊç
systemów, dajàcà swobod´ i mo˝liwoÊç projektowania w indywidualnym stylu. Paƒstwo równie˝
mogà przekonaç si´ o zaletach systemów VEKA.
Warto na Êwiat spojrzeç inaczej.
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