KOLORY

Ni e sp o ty kan a r ó ż n o r o d n o ś ć

Made in Technology

Profil foliowany jednostronnie
Niespotykane bogactwo
kolorów, wykończeń
i wariantów technicznych
Systemy profili okiennych i drzwiowych VEKA oferowane są w bogatej palecie kolorów i wykończeń,
w tym odwzorowujących strukturę różnych gatunków drewna oraz niektóre metale, np. aluminium.
Dlatego okna z nich wykonane doskonale komponują
się z każdą fasadą oraz każdym stylem architektonicznym.

Przykład: PERFECTLINE Oval.
Od zewnątrz folia „aluminium szczotkowane”, od wewnątrz biel.

Profil foliowany dwustronnie
Przykład: PERFECTLINE Oval.
Od zewnątrz folia „aluminium szczotkowane”, od wewnątrz folia „macore”.

Do wyboru jest kilkadziesiąt kolorów, co daje wyjątkową swobodę doboru koloru okien do fasady
budynku oraz jego wnętrza. Fantazji nie stawiamy
niemal żadnych granic: Dobór może być harmonijny
albo kontrastowy, ale zawsze nieco ekstrawagancki,
podkreślający indywidualny charakter Państwa domu.
Dla dalszego wzbogacenia możliwości projektowych,
stolarka wykonana w systemie VEKA może być wyprodukowana nie tylko w jednym, lecz na życzenie również w dwóch odmiennych kolorach – jeden widoczny
od zewnątrz, drugi od wewnątrz budynku. W tym celu
dostarczamy producentom okien i drzwi profile niefoliowane (białe), foliowane jednostronnie (kolor + biel)
oraz foliowane dwustronnie (kolor jednolity z obu
stron lub dwa odmienne kolory). Przykłady takich
zestawów kolorystycznych przedstawiamy obok.
Profile w systemie VEKA PERFECTLINE mogą być wykonane w tzw. koekstruzji. Profil poddawany foliowaniu
tłoczony jest w dwóch kolorach. Zewnętrzna ścianka
profila jest barwiona w masie (barwione PVC). Jej kolor
jest zbliżony do koloru okleiny. Odpowiednio zabarwiona ścianka profila pod okleiną maskuje ewentualne
uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie wieloletniej eksploatacji stolarki, powodując iż są one mało
widoczne (przykład obok).

Profil koekstrudowany
Porównanie: PERFECTLINE Swing.
Wygląd rozległego, mechanicznego uszkodzenia kolorowej okleiny profila
zwykłego [A] i koekstrudowanego [B]
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Paleta kolorów i wykończeń profili okiennych VEKA*

złoty dąb
2178001

orzech
2178007

mahoń
2065021

dąb bagienny
2052089

brąz

siena PR rosso

siena PN noce

winchester XA
49240

daglezja
3069037

daglezja cieniowana
3152009

sosna górska
3069041

oregon III

2115008

jasny dąb
3118076

dąb rustykalny
3156003

shogun AC
49197

shogun AD
49195

shogun AF
49198

macore
3162002

palisander
3202002

biały
915205

papirusowo-biały
901805

kremowo-biały
137905

kość słoniowa
101505

żółty
108705

jasnoszary
725105

agatowo-szary
703805

srebrno-szary
715505

srebrno-szary gładki
715505083

bazaltowo-szary
701205

bazaltowo-szary gładki
701205083

ciemnoszary

701605

ciemnoszary jedwab
4367003

łupkowo-szary
701505

łupkowy-szary gładki
701505083

kwarcowo-szary
703905

brylantowo-niebieski
500705

kobaltowo-niebieski
501305

ultramarynowo-niebieski
500205

granatowy
515005

niebieski monumentalny
500405

niebiesko-zielony
600405

szmaragdowo-zielony
611005

zielony
600505

ciemnozielony
612505

zielony monumentalny
992505

karminowo-czerwony
305405

rubinowo-czerwony
300305

czerwono-brązowy
308105

bordowy
300505

czarno-brązowy
851805

aluminium szczotkowane
4361001

aluminium szczotkowane srebrne
4361002

platyna crown
1293001

platynowo-kwarcowy
1293002

platyna earl
1293010

49233

49237

887505

* Pomiędzy eksponowanymi próbkami, a oryginalną folią okienną mogą występować różnice w odcieniach kolorów wynikające z odwzorowania ich na nieoryginalnym materiale. VEKA Polska
zastrzega sobie możliwość zmiany wyżej zaprezentowanej gamy kolorów i wykończeń. Aktualny program kolorów i wykończeń dostępny jest u naszych partnerów handlowych.

Doskonałe jakościowo profile okienne
to zarazem doskonała izolacja cieplna!
VEKA jest posiadającym
ponad 40-letnie doświadczenie, czołowym na świecie
producentem profili okiennych z PVC i dostawcą
systemów profili dla producentów okien, drzwi i rolet
z tworzyw sztucznych. Jedyny w swoim rodzaju, rozległy
świat profili VEKA posiada w swej palecie rozwiązanie na
każdą okoliczność - obojętnie czy chodzi o nowe budownictwo czy o remont, obiekt komercyjny czy mieszkaniowy
w standardzie domu pasywnego. Olbrzymia różnorodność
wariantów wzorniczych, kolorów i wzajemnych kombinacji
stwarza niemal nieograniczone możliwości projektowe.
W centrum uwagi firmy stoi jednak bezkompromisowa
dbałość o doskonałą jakość. Dlatego profile VEKA generalnie osiągają najwyższy niemiecki standard jakościowy:
Klasę A (DIN EN 12608).

Technika w profilu
Systemy profili VEKA już w swych wersjach standardowych
osiągają znakomite współczynniki przenikania ciepła Uf
dla profili ram i skrzydeł. W połączeniu z nowoczesnym
oszkle-niem, zapewniają najlepsze współczynniki Uw dla
całego okna.
Posiadające świetne
właściwości izolacyjne profile VEKA
stanowią podstawę
do produkcji doskonałych okien, a te
energooszczędne
okna pozwalają
z kolei obniżyć
koszty ogrzewania
i emisję CO2 do
atmosfery.

Producent okien w systemie VEKA
dobrze doradzi
problemów dotyczących okien i drzwi oraz udzielimy
kompetentnych porad. Możecie Państwo liczyć na naszą
fachowość i na technikę okienną najwyższej klasy.
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Budowanie i remontowanie wymagają zaufania. Trzeba
mieć kontrahenta, na którym można polegać. Jako partner
firmy VEKA zaangażujemy się w rozwiązanie Państwa

VEKA Polska Sp. z o.o. • ul. Sobieskiego 71 • 96-100 Skierniewice • tel. 46 834 44 00 • fax 46 834 44 74 • www.veka.pl • przedsiębiorstwo Grupy Laumann

