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1997 Rok założenia firmy Vetrex.
2000 Realizujemy pierwsze zamówienie  
 z zagranicy. Dzisiaj, poza Polską  
 sprzedajemy nasze wyroby w 19  
 krajach Europy. 
2003 Rozpoczynamy współpracę  
 z firmą Veka, uznanym  
 producentem profili PVC w klasie A.
2004 Przenosimy produkcję do nowej  
 fabryki wybudowanej 
 w Pomorskiej Specjalnej Strefie  
 Ekonomicznej w okolicach  
 Tczewa – na obszarze o powierzchni  
 3,5 ha powstaje 2 tysiące jednostek  
 okiennych dziennie. 
2006 Uzyskujemy certyfikat Q-Zert,  
 nadawany przez niemiecki  
 notyfikowany instytut techniki  
 okiennej IFT Rosenheim. 
 Certyfikat dotyczy zakładowej  
 kontroli produkcji PVC w oparciu  
 o systemy Veka i gwarantuje  
 Klientom produkcję na  
 najwyższym poziomie. 
2007 Uruchamiamy jedną  
 z najnowocześniejszych linii do  
 produkcji stolarki aluminiowej.  
 Jako jedna z nielicznych firm  
 w Polsce posiadamy w swoim  
 parku maszynowym sterowane  
 numerycznie centrum obróbki  
 profili aluminiowych. 
2007 Instalujemy w pełni automatyczne 
 linie do produkcji stolarki PVC. 
2008 Wprowadzamy system okien  
 energooszczędnych V90+, które  
 trzykrotnie zdobyły tytuł Jakość  
 Roku. LiniaV90+ charakteryzuje  
 się izolacją cieplną zbliżoną do  
 murowanej ściany.
2009 Wprowadzamy do oferty 
 przeciwpożarową stolarkę 
 aluminiową o odporności ogniowej 
 w klasach od EI15 do EI60, 
 certyfikowaną przez Instytut 
 Mechaniki Precyzyjnej.
2010 W naszej ofercie pojawiają się 
 rolety wewnętrzne i zewnętrzne. 

2010 Premiera rozwiązania Safe+,
 kontaktu magnetycznego, 
 umiejscowionego w przestrzeni 
 między ramą a skrzydłem, 
 umożliwiającego integrację 
 okien z domową instalacją 
 alarmową.
2010 W ramach rozwoju systemów 
 stolarki energooszczędnej 
 wprowadzamy do oferty 
 opatentowany przez nas system 
 podkładów podparapetowych, 
 wykonanych z twardego styropianu 
 EPS200.
2010 Wdrażamy nowy system okien 
 przesuwnych o nazwie PATIO 
 GÓRNOBIEŻNE, którego 
 charakterystyczną cechą jest 
 niski próg (20 mm).
2010 Premiera systemu okien 
 podnoszono-przesuwnych 
 VETREX SLIDE. Rozwiązanie 

 to umożliwia wykonywanie okien 
 ze skrzydłami przesuwnymi 
 o powierzchni do 6,5 m2.
2011 Premiera innowacyjnego modelu 
 okna Premium – 
 V70 OPTIMAL BLACK, które 
 zostało wyposażone w jedyne 
 na rynku, rewolucyjne czarne 
 okucie firmy Roto.
 Nowe okna charakteryzują się 
 niepowtarzalną stylistyką, 
 wysoką energooszczędnością 
 i trwałością. Wyjątkowość okna 
 Premium V70 Optimal Black 
 potwierdzają liczne nagrody, 
 zdobyte w okresie jedynie pół 
 roku od jego premiery – Laur 
 Klienta „Odkrycie Roku 2011” 
 oraz „Jakość Roku 2011” 
 w kategorii Produkt. 
2011 Rozpoczynamy tworzenie sieci 
 Autoryzowanych Salonów 
 Sprzedaży w całej Polsce.

Stale do przodu
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Wartość 
tworzona przez 
kompetencję

UŻYTKOWNICY
Dostawcy gwarantujący najlepszą jakość 
pozwalają nam na oferowanie produktów  
trwałych i funkcjonalnych – nasze okna  
w standardzie posiadają 5-letnią 
gwarancję, a niektóre nawet 7-letnią. 
Energooszczędność rozwiązań, tak dzisiaj 
poszukiwana przez Klientów, jest  
realizowana zarówno na poziomie samego 
produktu, jak i montażu naszych okien. 
Pakiet akcesoriów oferowanych z oknami 
marki Vetrex wykracza poza standardy 
rynkowe: od bezpieczeństwa po 
rozwiązania poprawiające estetykę okien. 

Certyfikat przyznany przez niemiecki 
instytut techniki okiennej IFT Rosenheim  
jest dowodem na to, że spełniamy 
oczekiwania najbardziej wymagających 
Klientów. 

PARTNERZY HANDLOWI
System Kontroli Zamówień – nasz  
wspomagany informatycznie system 
zarządzania produkcją i logistyką, pozwala  
na precyzyjne określenie terminu realizacji 
zlecenia. Dzięki temu systemowi nasi 
partnerzy handlowi mogą za pomocą 
internetu śledzić status zamówień swoich 

Klientów w czasie rzeczywistym.
W połączeniu z własną flotą samochodów
dajemy pewność terminowych dostaw – 
fundament wiarygodności w biznesie. 

PRACOWNICY
Koncentracja na trwałości i funkcjonalności 
produktów, energooszczędności rozwiązań, 
stosowanie najwyższej jakości komponentów 
– ta mantra jasno definiuje misję i kierunek 
rozwoju firmy Vetrex. Możliwość rozwijania 
kompetencji pozwala naszym pracownikom 
być dumnym z osiągnięć firmy – to oni są ich 
autorem. 

Know-how kluczem do sukcesu
Firma Vetrex od początku 
działalności stawia  
na doskonalenie swojej 
wiedzy i umiejętności. 
Dzięki wysokim 
kompetencjom  
w kluczowych obszarach 
wartość naszej oferty 
wykracza daleko poza 
metkę z ceną.
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Jakość 
bez granic

Produkty pod marką Vetrex są 
zgodne z normami Unii Europejskiej, 
regulującymi bezpieczeństwo 
użytkowania, ochronę zdrowia  
i ochronę środowiska – stąd 
oznakowanie ich charakterystycznym 
symbolem CE, umożliwiającym 
sprzedaż naszych okien w całej 
Europie. Na każdym z rynków 
oferujemy te same, najwyższej jakości 
produkty. 

W celu zapewnienia niezmiennej, 
najwyższej jakości produktów nasz 
system zarządzania produkcją 
oparliśmy na modelu stosowanym 
przez koncern Toyota. W pełni 
zinformatyzowany system 
pozwala nam eliminować wszelkie 
niedoskonałości produktów zanim 
opuszczą one bramy fabryki. 
Kompleksowy nadzór nad procesem 
produkcji i kontrolą jakości pozwala 
nam także na podniesienie standardów 
obsługi naszych Klientów końcowych 
i Partnerów Handlowych. Dla wielu 
z nich warunkiem współpracy jest 
pewność czasu dostawy, a od momentu 
wdrożenia systemu pewność ta 
wyraźnie wzrosła. 

Vetrex Production System

Jakość w europejskim standardzie 
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W roku 2007 wdrożyliśmy system 
zarządzania jakością opracowany przez 
Niemiecki Instytut Techniki Okiennej 
w Rosenheim. W naszej firmie regularnie 
odbywają się audyty, podczas których 
kontrolowana jest organizacja produkcji 
oraz jakość produktów końcowych. 
Dzięki temu posiadamy Certyfikat 
Jakości IFT Q-Zert, który gwarantuje 
nabywcy zakup okien wyprodukowanych 
na najwyższym europejskim poziomie. 

Certyfikat IFT Q-Zert
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Duże straty ciepła spowodowane 
niedostateczną izolacją okien i związane 
z tym wysokie rachunki za ogrzewanie 
domów i mieszkań, to już przeszłość. 
Firma Vetrex wprowadziła do oferty 
termoizolacyjne szyby zespolone  
o najniższym współczynniku przenikania 
ciepła Ug=0,5 W/m2K wg EN673.  
Współczynniki przenikania ciepła okna  
(Uw) i szyby (Ug) to podstawowe parametry 
decydujące o energooszczędności okien  
i całych budynków. Im niższe współczynniki  
przenikania ciepła, tym niższe rachunki.

Energooszczędne szyby

Energooszczędność 
na każdym kroku
W dzisiejszych czasach energooszczędność rozwiązań jest równie ważna, 
jak ich funkcjonalność.

Termiczna ramka międzyszybowa 
Master therm obniża ryzyko skraplania 
się pary wodnej na szybie wewnątrz 
pomieszczenia. Szczególną jej zaletą 
jest redukcja współczynnika Uw 
o 0,1-0,3 W/m2K, co zwiększa 
energooszczędność całego okna.  
W rezultacie można uzyskać obniżenie 
rachunków za ogrzewanie nawet o 5%. 
Dzięki szerokiej gamie barw, ramka 
ta dodaje oknom elegancji, a także 
umożliwia dowolne dopasowanie jej do 
koloru okna.

Ramka międzyszybowa Master therm
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Gwarancją niezawodnego działania okien 
jest ich prawidłowy montaż. Zdając sobie  
z tego sprawę oferujemy naszym 
Klientom zestaw dedykowanych konsol 
oraz przyłączy, które są gwarancją 
łatwego i bezpiecznego montażu 
zgodnego z wytycznymi RAL. Nasze 
rozwiązania zwiększają nośność okuć bez 
konieczności stosowania dodatkowych, 
kosztownych podkonstrukcji wsporczych. 
Dodatkową zaletą naszego systemu 
jest także odpowiednie ustawienie 
płaszczyzny okien w stosunku do 
konstrukcji budynku tak, by uzyskać 
najkorzystniejszy przebieg izoterm, 
co wpływa na zwiększenie stopnia 
energooszczędności. Tego typu montaż 
jest idealnym rozwiązaniem dla domów 
energooszczędnych oraz pasywnych. 

Energooszczędny montaż

Opatentowane przez Vetrex podkłady 
podparapetowe to akcesoria, dzięki 
którym w prosty sposób można osiągnąć  
jeszcze lepsze parametry w zakresie  
izolacyjności cieplnej okna i zaoszczędzić 
na rachunkach za ogrzewanie. Podkłady, 
wykonane z  niezwykle wytrzymałego 
materiału termoizolującego, 
wyprofilowano tak, aby łączyły się  
z ramą okna w szczelną całość, 
zapewniając dodatkowe ocieplenie  
w najbardziej newralgicznym miejscu 
– styku ramy z murem. Instalacja tych 
elementów jest bardzo prosta. 
Zamontowane podkłady są zupełnie 
niewidoczne pod tynkiem, nie zaburzają 
więc zamierzonego efektu estetycznego. 
Dodatkowym atutem tych akcesoriów 
jest zwiększenie powierzchni montażowej 
parapetów. 

Energooszczędne podkłady podparapetowe
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Niewidoczne, a zarazem niezwykle 
mocne okucie Designo pozwala 
skonstruować skrzydło okienne 
o wadze do 130 kg. Doskonale 
nadaje się do dużych przeszkleń 
oraz ciężkich, antywłamaniowych, 
energooszczędnych lub 
dźwiękochłonnych pakietów 
szybowych. 

Dzięki okuciom z ukrytymi zawiasami 
uszczelki nie ulegają deformacji, co 
przekłada się na mniejsze o ok. 10% 
straty energii w pomieszczeniu.

Funkcjonalność 
bez kompromisów
Niewidoczne okucie DESIGNO®
Okucia DESIGNO do okien PVC docenią wszyscy, dla których walory estetyczne 
są równie ważne co praktyczne aspekty rozwiązania. W tym unikalnym na rynku 
okuciu, rama okna charakteryzuje się jednolitą linią, wszystkie zawiasy 
i osłonki są niewidoczne, gdyż zostały ukryte pod przylgą skrzydła.
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Mądry Polak
przed szkodą

Okucie WK2 to niezawodne  
zabezpieczenie okien i drzwi 
balkonowych przed włamaniem. 
Wyposażone w antywyważeniowe 
elementy z grzybkowymi rolkami 
ryglującymi na całym obwodzie 
skrzydła, wzmacniają połączenie 
między skrzydłem i ościeżnicą.  
Próby wyważenia skrzydła utrudniają 
także zmniejszone odstępy między  
punktami ryglowania na zamknięciach 
środkowych. 

Antywyważeniowe okucie WK2

Kontakt magnetyczny Safe+ pozwala 
na bezpośrednie podłączenie okien  
i drzwi do centrali alarmowej. 
To innowacyjne zabezpieczenie, 
składające się z dwóch płytek  
magnetycznych Alnico 5 oraz  
obudowy z plastiku ABS, jest  
fabrycznie montowane na profilu 
między ramą a skrzydłem okna lub 
drzwi, nie zakłócając przy tym ich 
estetyki. Dzięki bogatej gamie  
kolorystycznej Safe+ pozwala na dobór  
zabezpieczenia do jasnych lub  
ciemnych profili. Specjalna konstrukcja  
kontaktu umożliwia ułożenie skrzydła 
okiennego w pozycji uchylnej bez 
niebezpieczeństwa włączenia alarmu.  

Safe+
Kontakt magnetyczny Safe+ 
wyposażony jest w pętlę sabotażową 
– wysokiej jakości zabezpieczenie, 
stosunkowo od niedawna dostępne 
na polskim rynku, które może pracować 
w temperaturze od -400C do +700C. 
Gwarancją wysokiej jakości Safe+  
jest atest VdS oraz certyfikat CE,  
który potwierdza, że produkt ten 
spełnia wymogi określone  
w dyrektywach Unii Europejskiej.
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Szyba klasy P4 składa się z dwóch  
tafli szkła o grubości 4 mm, 
połączonych ze sobą czterema foliami 
PVB o grubości 0,38 mm, dzięki czemu 
jest odporna na przebicie i rozbicie 
tępym lub ostrym narzędziem. Szyby 
tej klasy mogą zastępować kraty o 
oczku 150 mm wykonane z drutu 
stalowego o średnicy 10 mm. 

Antywyważeniowe drzwi i wzmocnione 
okna to nie wszystko. Żeby zyskać 
pełne poczucie bezpieczeństwa, warto 
zainwestować także w odpowiednie 
klamki. Jednym z takich rozwiązań jest 
wybór nowej generacji inteligentnych 
klamek SECUSTIK®, w których po raz 
pierwszy zastosowano mechanizm 
blokujący obrót, co zabezpiecza 
okno przed próbami włamania przez 
przesunięcie elementów ryglujących 
okucia z zewnątrz. 

Klamka Swing Secustik

Bezpieczna szyba klasy P4

Bezpieczne okna to takie, które są 
bezpieczne również dla rodzin z dziećmi. 
Dzięki unikalnej na rynku klamce 
z funkcją Tilt-First, która znajduje się 
w naszej ofercie, najmłodsi mają 
możliwość uchylenia okna bez możliwości 

jego otwarcia, a wszystko to dzięki 
specjalnej wkładce cylindrycznej. Blokada 
zwalniana jest dopiero po przekręceniu 
klucza. Ponowne przejście klamki 
do pozycji uchylenia automatycznie 
uaktywnia blokadę. 

System Bezpieczne Dziecko





Kompetencja 
wcielona w życie
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Okna Premium Vetrex V90+ to najlepszy wybór dla najbardziej wymagających Klientów. Nowoczesny wygląd i parametry nie 
do pobicia, pozwalają im zdobywać najważniejsze nagrody, wygrywać konkursy oraz testy branżowe. Trzykrotnie zdobyły nagrodę 
Jakość Roku i zajmują I miejsce w rankingu oknotest.pl. Pod względem zastosowanych technologii, żadne inne okna nie są w stanie 
z nimi konkurować. Okna Premium Vetrex V90+ to nasz flagowy, wysoce energooszczędny produkt będący odzwierciedleniem 
najnowszych osiągnięć w dziedzinie stolarki okiennej, spełniający wszelkie wymagania architektów oraz inwestorów indywidualnych.
Okna te zostały wyposażone w niewidoczne i niezwykle wytrzymałe okucie ROTO NT DESIGNO. Ukryta strona zawiasowa 
gwarantuje walory estetyczne, a rekordowo mocne okucie może utrzymać skrzydło okienne o wadze do 130 kg, np. wyposażone w 
dwukomorową szybę antywłamaniową. Dodatkowo, ukryte zawiasy nie deformują uszczelki, co przekłada się na mniejsze  
o ok. 10% straty energii. Niespotykana wytrzymałość i szczelność okien Premium Vetrex V90+ sprawiają, że zachowują one swoje 
energooszczędne właściwości znacznie dłużej niż inne dostępne na rynku produkty.

specjalnie skonstruowane  
wzmocnienia stalowe

długowieczna funkcjonalność oraz 
niespotykana statyka konstrukcji

klin izolacyjny

dodatkowo zwiększa 
izolacyjność cieplną

grubość ścianek zewnętrznych – 
najwyższa klasa a

naroża okien wykonane z profili  
w klasie A są mocniejsze o ponad 20% 
od profili klasy B

2-komorowe zespolenie szyb ug=0,5 
lub ug=0,7 wg en673

bardzo duża izolacja cieplna zbliżona 
do izolacyjności muru

potrójny układ uszczelek  
z uszczelką środkowa

zapewnia doskonałą szczelność, 
izolację akustyczną oraz izolację cieplną, 
pozostawiając jednocześnie suchą 
komorę okuciową

6-komorowy system 
z głębokością zabudowy 90 mm

ochrona cieplna 
na najwyższym poziomie

V90+

winchester macorezłoty dąb

jasny dąb

orzech

siena rosso ciemnoszary

ciemny dąb

siena noce

listwa podparapetowa 
z uszczelką

optymalne połączenie okna z parapetem 
oraz doskonała izolacyjność termiczna 
i akustyczna

termiczna ramka międzyszybowa
master therm

większa o 6% izolacyjność cieplna 
całego okna oraz redukcja zjawiska 

kondensacji pary wodnej

mahoń
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Zwycięzca 
rankingów

Profile
• VEKA, 6-cio komorowe 90 mm, klasa A,
• kształtowniki z wysokoudarowego PVC,
• grubość ścianek w najwyższym 

standardzie jakości wg PN-EN 
12608 klasa A. Profile okienne klasy 
A wyróżniają się grubością ścianek 
zewnętrznych wynoszącą min. 3 mm, 
co gwarantuje ich dużą stabilność, 
odporność na uszkodzenia i zmiany 
temperatur oraz doskonałe parametry 
izolacji akustycznej. Nośność okuć dla 
profili klasy A jest większa o ponad 30% 
niż dla profili klasy B.

• klin izolacyjny w profilu ramy. 
Dodatkowo zwiększa izolacyjność 
cieplną,

• potrójny układ uszczelek z uszczelką 
środkową. To rozwiązanie zapewnia 
doskonałą szczelność, izolację 
akustyczną oraz cieplną, pozostawiając 
jednocześnie suchą komorę okuciową,

• profile dostępne w pełnej gamie 
kolorów i oklein drewnopodobnych.

Wzmocnienia
• jako jedyni na rynku stosujemy stal 

ocynkowaną o grubości 1,5 mm  
w ramie oraz 1,8 mm z sześciokrotnym 
zagięciem w skrzydle. Osiągnęliśmy 
dzięki temu najwyższe na rynku 
parametry w zakresie statyki oraz 
bezpieczeństwa.

Szyby
• 2-komorowe zespolenie szyb  

o współczynniku przenikania ciepła  
Ug=0,5 W/m2*K wg EN 673, 
zapewniające bardzo dużą izolację 
cieplną zbliżoną do izolacyjności muru,

• ciepła ramka międzyszybowa 
Master Therm, która obniża ryzyko 

skraplania się pary wodnej na szybie 
wewnątrz pomieszczenia, a także 
zwiększa do 6% izolacyjność cieplną 
całego okna.

Okucia
• ROTO NT DESIGNO z krytą stroną 

zawiasową. Niewidoczne i niezwykle 
mocne okucie Designo pozwala 
skonstruować skrzydło okienne  
o wadze do 130 kg. Doskonale 
nadaje się do dużych przeszkleń 
oraz ciężkich, antywłamaniowych, 
energooszczędnych lub 
dźwiękochłonnych pakietów 
szybowych. Dzięki okuciom  
z ukrytymi zawiasami uszczelki nie 
ulegają deformacji, co przekłada się na 
mniejsze o ok. 10% straty energii  
w pomieszczeniu.

• klamki Swing Secustik, w których po 
raz pierwszy zastosowano mechanizm 
blokujący obrót klamki, co zabezpiecza 
okno przed próbami włamania przez 
przesunięcie elementów ryglujących 
okucia z zewnątrz. Łagodne wygięcie 
i ergonomiczny kształt klamki dodaje 
całemu oknu elegancji  
i niepowtarzalnego charakteru,

• dwa zaczepy antywyważeniowe  
w skrzydle. Okna PVC mają opinię mniej 
bezpiecznych, dlatego postanowiliśmy 
wyposażyć nasze produkty w podwójne 
zabezpieczenia. Dwa zaczepy 
antywyważeniowe doceniło już wiele 
tysięcy Klientów, którzy uniknęli 
nie tylko utraty majątku, ale także 
bezpośredniego starcia ze złodziejem,

• mikrowentylacja. Dzięki niej 
zapewniamy użytkownikom stały 
dostęp świeżego powietrza, nie 
narażając ich na zimno,

• mechanizm 4-stopniowego uchyłu lub 
rozwarcia w skrzydłach RU (wysokość 
okna w zakresie od 1117 do 1716 mm). 
Rozwiązanie to umożliwia dopasowanie 
rozszczelnienia okna do panujących 
warunków atmosferycznych. Dostęp 
świeżego powietrza jest bardzo 
ważnym elementem gwarantującym 
dobre zdrowie i samopoczucie,

• blokada błędnego położenia klamki  
i podnośnik skrzydła w skrzydłach RU 
(wysokość okna w zakresie do 1116 mm 
i powyżej 1716 mm). W ten mechanizm 
wyposażamy wszystkie duże okna. To 
gwarancja bezpieczeństwa użytkowania  
i trwałości okucia,

• stabilizator uchyłu.

Uszczelki
• EPDM. O wyborze tego surowca 

zadecydowały jego wyjątkowe walory 
fizyczne i eksploatacyjne. Przede 
wszystkim – w porównaniu z innymi 
materiałami, stosowanymi do produkcji 
uszczelnień – charakteryzuje się on 
znacznie lepszymi parametrami  
w zakresie odporności na starzenie, 
działanie wysokiej temperatury oraz 
odporności na działanie czynników 
zewnętrznych. Ponadto wykonane  
z EPDM uszczelki nie pękają, są odporne 
na działanie ozonu, charakteryzują 
się znakomitą wytrzymałością na 
rozciąganie, zrywanie i ściskanie.

Dodatki
• listwa podparapetowa z uszczelką, 

która zapewnia optymalne 
połączenie okna z parapetem oraz 
zwiększa izolacyjność termiczną 
i akustyczną.

* PEŁNA PALETA KOLORÓW LITYCH ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 27
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Okna V82 to rozwiązanie dla osób poszukujących solidnych rozwiązań. System charakteryzuje bardzo dobre połączenie 
właściwości energooszczędnych i wysokiej funkcjonalności. Wielokomorowa rama z potrójnym układem uszczelek gwarantuje 
skuteczną izolację termiczną, spotykaną jedynie w rozwiązaniach najwyższej klasy. Seria ta charakteryzuje się prawie tak samo 
korzystnymi parametrami izolacji termicznej jak topowa seria V90+. Węższa głębokość zabudowy sprawia, że system doskonale 
nadaje się do zastosowania przy renowacji już ocieplonych budynków. Wysoka odporność na działanie sił mechanicznych i zmiany 
temperatur wynika z parametrów profili wykonanych w najwyższym standardzie oraz zastosowania w skrzydłach i ościeżnicach 
specjalnych wzmocnień ze stali  ocynkowanej, gwarantujących wytrzymałość nieporównywalną z parametrami konkurencyjnych 
rozwiązań.

V82

termiczna ramka międzyszybowa
master therm

większa o 6% izolacyjność cieplna 
całego okna oraz redukcja zjawiska 

kondensacji pary wodnej

6-komorowe skrzydło 82 mm

możliwość szklenia zespoleniami 
o grubości do 52 mm

wzmocnienie zamknięte w ramie

najwyższe parametry w zakresie 
statyki oraz bezpieczeństwa

2-komorowe zespolenie szyb ug=0,5 
wg en673

bardzo duża izolacja cieplna zbliżona 
do izolacyjności muru

listwa podparapetowa 
z uszczelką

optymalne połączenie okna z parapetem 
oraz doskonała izolacyjność termiczna 
i akustyczna

7-komorowa rama 
z głębokością zabudowy 82 mm

ochrona cieplna 
na najwyższym poziomie

grubość ścianek zewnętrznych – 
najwyższa klasa a

naroża okien wykonane z profili  
w klasie A są mocniejsze o ponad 20% 
od profili klasy B

winchester macorezłoty dąb

jasny dąb

orzech

siena rosso ciemnoszary

ciemny dąb

siena noce mahoń

potrójny układ uszczelek  
z uszczelką środkowa

zapewnia doskonałą szczelność, 
izolację akustyczną oraz izolację cieplną, 
pozostawiając jednocześnie suchą 
komorę okuciową
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Profile
• VEKA, 7-komorowa rama z uszczelką 

środkową i 6-cio komorowe skrzydło  
o szer. 82 mm, klasa A,  
o współczynniku przenikania ciepła 
Uf=1,0 W/m2K,

• kształtowniki z wysokoudarowego PVC,
• grubość ścianek w najwyższym 

standardzie jakości wg PN-EN 
12608 klasa A. Profile okienne klasy 
A wyróżniają się grubością ścianek 
zewnętrznych wynoszącą min. 3 mm, 
co gwarantuje ich dużą stabilność, 
odporność na uszkodzenia i zmiany 
temperatur oraz doskonałe parametry 
izolacji akustycznej. Nośność okuć dla 
profili klasy A jest większa o ponad 30% 
niż dla profili klasy B.

• potrójny układ uszczelek z uszczelką 
środkową. To rozwiązanie  zapewnia 
doskonałą szczelność, izolację 
akustyczną oraz cieplną,  pozostawiając 
jednocześnie suchą komorę okuciową,

• profile dostępne w pełnej gamie 
kolorów i oklein drewnopodobnych.

Wzmocnienia
• nasze nowoczesne okna w wersji 

podstawowej mają specjalne, 
wielokrotnie gięte wzmocnienia ze stali 
ocynkowanej w skrzydłach  
i ościeżnicach o niespotykanej dotąd 
na rynku wytrzymałości. Jest to 
najważniejszy element gwarantujący 
długoletnie, niezawodne działanie 
okien.

Szyby
• 2-komorowe zespolenie szyb  

o współczynniku przenikania 
ciepła Ug=0,5 W/m2*K wg EN 673, 

zapewniające bardzo dużą izolację 
cieplną zbliżoną do izolacyjności muru,

• ciepła ramka międzyszybowa 
Master Therm, która obniża ryzyko 
skraplania się pary wodnej na szybie 
wewnątrz pomieszczenia, a także 
zwiększa do 6% izolacyjność cieplną 
całego okna.

Okucia 
• ROTO NT. Stosujemy okucia okienne 

najbardziej uznanego, niemieckiego 
producenta okuć,

• klamki Swing Secustik, w których po 
raz pierwszy zastosowano mechanizm 
blokujący obrót klamki, co zabezpiecza 
okno przed próbami włamania przez 
przesunięcie elementów ryglujących 
okucia z zewnątrz. Łagodne wygięcie  
i ergonomiczny kształt klamki dodaje 
całemu oknu elegancji  
i niepowtarzalnego charakteru,

• dwa zaczepy antywyważeniowe  
w skrzydle. Okna PVC mają opinię mniej 
bezpiecznych, dlatego postanowiliśmy 
wyposażyć nasze produkty  
w podwójne zabezpieczenia. Dwa 
zaczepy antywyważeniowe doceniło już 
wiele tysięcy Klientów, którzy uniknęli 
nie tylko utraty majątku, ale także 
bezpośredniego starcia ze złodziejem,

• mikrowentylacja. Dzięki niej 
zapewniamy użytkownikom stały 
dostęp świeżego powietrza, nie 
narażając ich na zimno,

• mechanizm 4 stopniowego uchyłu lub 
rozwarcia w skrzydłach RU (wysokość 
okna w zakresie od 1117 do 1716 
mm), który umożliwia dopasowanie 
rozszczelnienia okna do panujących 
warunków atmosferycznych,

• blokada błędnego położenia klamki  
i podnośnik skrzydła w skrzydłach RU 
(wysokość okna w zakresie do 1116 mm 
i powyżej 1716 mm). W mechanizm ten 
wyposażone są wszystkie duże okna.  
To gwarancja bezpieczeństwa 
użytkowania i trwałości okucia,

• stabilizator uchyłu.

Uszczelki
• Doskonała szczelność między ramą  

i skrzydłem w systemach MD 
zachowana jest dzięki trzem 
uszczelkom, z których 2 zewnętrzne 
wykonane są z EPDM, a uszczelka 
środkowa z miękkiego PVC-P. 
O wyborze materiału uszczelek 
zewnętrznych narażonych na działanie 
czynników zewnętrznych – EPDM, 
zadecydowały jego wyjątkowe walory 
fizyczne i eksploatacyjne. Przede 
wszystkim - w porównaniu z innymi 
materiałami, stosowanymi do produkcji 
uszczelnień - charakteryzuje się on 
znacznie lepszymi parametrami w 
zakresie odporności na starzenie, 
działanie wysokiej temperatury oraz 
odporności na działanie czynników 
zewnętrznych. Ponadto wykonane z 
EPDM uszczelki nie pękają, są odporne 
na działanie ozonu, charakteryzują 
się znakomitą wytrzymałością na 
rozciąganie.

Dodatki
• listwa podparapetowa z uszczelką, 

która zapewnia optymalne połączenie 
okna z parapetem oraz zwiększa 
izolacyjność termiczną i akustyczną.

* PEŁNA PALETA KOLORÓW LITYCH ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 27
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Okno V70 Optimal Black stanowi połączenie unikalnego designu, atrakcyjnej ceny, energooszczędności, a także wyjątkowej 
trwałości produktu. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, V70 Optimal Black wyróżnia się oryginalnym wzornictwem, które nadaje 
wnętrzu indywidualny charakter, a wysoka jakość produktu wpływa na jego energooszczędność i trwałość. Nowe okno Premium to 
propozycja dla osób, które oprócz unikatowego wzornictwa, poszukują także energooszczędnego produktu w atrakcyjnej cenie. 
Wyjątkowość okna Premium V70 Optimal Black potwierdzają liczne nagrody, zdobyte w okresie jedynie pół roku od jego premiery. 
Zostało ono wyróżnione w plebiscycie Laur Klienta i uhonorowane godłem „Odkrycie Roku 2011”. Tytuł ten jest nadawany tylko 
nielicznym firmom, świadczy o popularności produktu i uznaniu przez szerokie grono konsumentów. Okno V70 Optimal Black 
otrzymało również nagrodę „Jakość Roku” w kategorii „Produkt 2011” oraz „Złote Godło” w konkursie „Najwyższa Jakość Quality 
International 2012”.

V70 Optimal BLACK

termiczna ramka międzyszybowa
master therm

większa o 6% izolacyjność cieplna 
całego okna oraz redukcja zjawiska 

kondensacji pary wodnej

5-komorowe, półzlicowane 
skrzydło 84 mm

możliwość szklenia zespoleniami 
o grubości do 50 mm

wzmocnienie zamknięte w ramie

najwyższe parametry w zakresie 
statyki oraz bezpieczeństwa

okucia roto nts 
w kolorze czarnym
niepowtarzalny charakter oraz większa 
odporność na korozje

2-komorowe zespolenie szyb ug=0,5 
wg en673

bardzo duża izolacja cieplna zbliżona 
do izolacyjności muru

listwa podparapetowa 
z uszczelką

optymalne połączenie okna z parapetem 
oraz doskonała izolacyjność termiczna 
i akustyczna

5-komorowy system 
z głębokością zabudowy 70 mm

ochrona cieplna 
na najwyższym poziomie

grubość ścianek zewnętrznych – 
najwyższa klasa a

naroża okien wykonane z profili  
w klasie A są mocniejsze o ponad 20% 
od profili klasy B

winchester macorezłoty dąb

jasny dąb

orzech

siena rosso ciemnoszary

ciemny dąb

siena noce mahoń
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Profile
• VEKA, rama 5-cio komorowa, 

zaokrąglona o szer. 70 mm,  
skrzydło 5-ciokomorowe, półzlicowane  
o szer. 84 mm, klasa A,

• kształtowniki z wysokoudarowego PVC,
• grubość ścianek w najwyższym 

standardzie jakości wg PN-EN 
12608 klasa A. Profile okienne klasy 
A wyróżniają się grubością ścianek 
zewnętrznych wynoszącą min. 3 mm, 
co gwarantuje ich dużą stabilność, 
odporność na uszkodzenia i zmiany 
temperatur oraz doskonałe parametry 
izolacji akustycznej. Nośność okuć dla 
profili klasy A jest większa o ponad 30% 
niż dla profili klasy B.

• profile dostępne w pełnej gamie 
kolorów i oklein drewnopodobnych.

Wzmocnienia
• nasze nowoczesne okna w wersji 

podstawowej mają specjalne, 
wielokrotnie gięte wzmocnienia ze stali 
ocynkowanej w skrzydłach  
i ościeżnicach o niespotykanej dotąd 
na rynku wytrzymałości. Jest to 
najważniejszy element gwarantujący 
długoletnie, niezawodne działanie 
okien.

Szyby
• 2-komorowe zespolenie szyb  

o współczynniku przenikania 
ciepła Ug=0,5 W/m2*K wg EN 673, 
zapewniające bardzo dużą izolację 
cieplną zbliżoną do izolacyjności muru,

• ciepła ramka międzyszybowa 
Master Therm, która obniża ryzyko 
skraplania się pary wodnej na szybie 

wewnątrz pomieszczenia, a także 
zwiększa do 6% izolacyjność cieplną 
całego okna.

Okucia 
• Okno V70 Optimal Black wyposażone 

zostało w najnowsze na rynku 
okucie ROTO NTS z niezwykłą 
powłoką galwaniczną w kolorze 
czarnym, które sprawia, że okno 
zyskuje niepowtarzalny charakter. 
To innowacyjne rozwiązanie posiada 
nie tylko walory estetyczne, ale także 
funkcjonalne. Okucie to pokryte 
jest specjalną powłoką cynkową, 
chromianowane i podawane obróbce 
końcowej, dzięki czemu charakteryzuje 
się ono podwyższoną odpornością na 
korozję,

• klamki Swing Secustik, w których po 
raz pierwszy zastosowano mechanizm 
blokujący obrót klamki, co zabezpiecza 
okno przed próbami włamania przez 
przesunięcie elementów ryglujących 
okucia z zewnątrz. Łagodne wygięcie  
i ergonomiczny kształt klamki dodaje 
całemu oknu elegancji  
i niepowtarzalnego charakteru,

• dwa zaczepy antywyważeniowe  
w skrzydle. Okna PVC mają opinię mniej 
bezpiecznych, dlatego postanowiliśmy 
wyposażyć nasze produkty  
w podwójne zabezpieczenia. Dwa 
zaczepy antywyważeniowe doceniło już 
wiele tysięcy Klientów, którzy uniknęli 
nie tylko utraty majątku, ale także 
bezpośredniego starcia ze złodziejem,

• mikrowentylacja. Dzięki niej 
zapewniamy użytkownikom stały 
dostęp świeżego powietrza, nie 

narażając ich na zimno,
• mechanizm 4-stopniowego uchyłu lub 

rozwarcia w skrzydłach RU (wysokość 
okna w zakresie od 1117 do 1716 
mm), który umożliwia dopasowanie 
rozszczelnienia okna do panujących 
warunków atmosferycznych,

• blokada błędnego położenia klamki  
i podnośnik skrzydła w skrzydłach RU 
(wysokość okna w zakresie do 1116 mm 
i powyżej 1716 mm). W mechanizm ten 
wyposażone są wszystkie duże okna.  
To gwarancja bezpieczeństwa 
użytkowania i trwałości okucia,

• stabilizator uchyłu.

Uszczelki
• EPDM. O wyborze tego surowca 

zadecydowały jego wyjątkowe walory 
fizyczne i eksploatacyjne. Przede 
wszystkim – w porównaniu z innymi 
materiałami, stosowanymi do produkcji 
uszczelnień – charakteryzuje się on 
znacznie lepszymi parametrami  
w zakresie odporności na starzenie, 
działanie wysokiej temperatury oraz 
odporności na działanie czynników 
zewnętrznych. Ponadto wykonane  
z EPDM uszczelki nie pękają, są odporne 
na działanie ozonu, charakteryzują 
się znakomitą wytrzymałością na 
rozciąganie, zrywanie i ściskanie.

Dodatki
• listwa podparapetowa z uszczelką, 

która zapewnia optymalne połączenie 
okna z parapetem oraz zwiększa 
izolacyjność termiczną i akustyczną.

Czarny koń 
w ofercie
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winchester macorezłoty dąb

jasny dąb

orzech

siena rossosiena noce

VR70
Okna VR70 to nasz flagowy produkt w kategorii DESIGN. Stanowi najlepszy wybór do domów jednorodzinnych 

lub nowoczesnych apartamentów. Okna z tej serii posiadają wiele możliwości, jeśli chodzi o rozwiązania poprawiające 
funkcjonalność oraz bezpieczeństwo użytkowników, a szeroka gama dostępnych w ofercie kolorów pozwala dobrać okna do 
każdego wnętrza i elewacji.

grubość ścianek zewnętrznych – 
najwyższa klasa a

naroża okien wykonane z profili  
w klasie A są mocniejsze o ponad 20% 
od profili klasy B

pakiet szybowy 
4-16-4 ug=1,1 wg en673

korzystne paramtery termoizolacyjne 
przekładają się na oszczędności 
w rachunkach za ogrzewanie

5-komorowy system 
z głębokością zabudowy 70 mm

ochrona cieplna 
na najwyższym poziomie

listwa podparapetowa 
z uszczelką

optymalne połączenie okna z parapetem 
oraz doskonała izolacyjność termiczna 
i akustyczna

ciepłochronna stalowa ramka 
międzyszybowa

4-krotnie lepsze właściwości termoizolacyjne

5-komorowe, 
półzlicowane skrzydło

harmonijny, ponadczasowy design, 
łatwość utrzymania w czystości

wzmocnienie zamknięte w ramie

najwyższe parametry w zakresie 
statyki oraz bezpieczeństwa

ciemny dąb

mahoń
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Profile 
• VEKA, rama 5-cio komorowa, 

zaokrąglona o szer. 70 mm, skrzydło 
półzlicowane, klasa A,

• kształtowniki z wysokoudarowego 
PVC,

• grubość ścianek w najwyższym 
standardzie jakości wg PN-EN 
12608 klasa A. Profile okienne klasy 
A wyróżniają się grubością ścianek 
zewnętrznych wynoszącą min. 3 mm, 
co gwarantuje ich dużą stabilność, 
odporność na uszkodzenia i zmiany 
temperatur oraz doskonałe parametry 
izolacji akustycznej. Nośność okuć dla 
profili klasy A jest większa o ponad 30% 
niż dla profili klasy B.

• koekstruzja - odpowiednio barwiona  
w masie zewnętrzna ścianka profila 
pod okleiną z folii maskuje ewentualne 
uszkodzenia mechaniczne, powodując 
iż są mało widoczne. Dotyczy profili  
w standardowych kolorach,

• profile dostępne w pełnej gamie 
kolorów i oklein drewnopodobnych.

Wzmocnienia
• nasze nowoczesne okna w wersji 

podstawowej mają specjalne, 
wielokrotnie gięte wzmocnienia ze stali 
ocynkowanej w skrzydłach  
i ościeżnicach o niespotykanej dotąd 
na rynku wytrzymałości. Jest to 
najważniejszy element gwarantujący 
długoletnie, niezawodne działanie 
okien.

Okucia 
• ROTO NT. Stosujemy okucia okienne 

najbardziej uznanego, niemieckiego 
producenta okuć,

• klamka aluminiowa,
• dwa zaczepy antywyważeniowe  

w skrzydle. Okna PVC mają opinię 
mniej bezpiecznych, dlatego 
postanowiliśmy wyposażyć nasze 
produkty w podwójne zabezpieczenia. 
Dwa zaczepy antywyważeniowe 
doceniło już wiele tysięcy Klientów, 
którzy uniknęli nie tylko utraty majątku, 
ale także bezpośredniego starcia ze 
złodziejem,

• mikrowentylacja. Dzięki niej 
zapewniamy użytkownikom stały 
dostęp świeżego powietrza, nie 
narażając ich na zimno,

• mechanizm 4 stopniowego uchyłu 
lub rozwarcia w skrzydłach RU 
(wysokość okna w zakresie od 1117 do 
1716 mm). Rozwiązanie to umożliwia 
dopasowanie rozszczelnienia 
okna do panujących warunków 
atmosferycznych. Dostęp świeżego 
powietrza jest bardzo ważnym 
elementem gwarantującym dobre 
zdrowie i samopoczucie,

• blokada błędnego położenia klamki  
i podnośnik skrzydła w skrzydłach RU 
(wysokość okna w zakresie do 1116 mm 
i powyżej 1716 mm). W ten mechanizm 
wyposażamy wszystkie duże okna. 
To gwarancja bezpieczeństwa 
użytkowania i trwałości okucia,

• stabilizator uchyłu.

Szyby 
• pakiety szybowe 4-16-4 Ug=1,1 wg 

EN673,
• ciepłochronna stalowa ramka 

międzyszybowa. Nasze okna 
wytrzymują starcie z nawet najbardziej 
siarczystymi mrozami. Dzięki pakietom 
szybowym doposażonym w stalową 
ramkę dystansową, uzyskujemy 
4-krotnie lepsze właściwości 
termoizolacyjne w porównaniu 
z rozwiązaniami powszechnie 
stosowanymi na rynku.

Uszczelki
• EPDM. O wyborze tego surowca 

zadecydowały jego wyjątkowe walory 
fizyczne i eksploatacyjne. Przede 
wszystkim – w porównaniu z innymi 
materiałami, stosowanymi do produkcji 
uszczelnień – charakteryzuje się on 
znacznie lepszymi parametrami  
w zakresie odporności na starzenie, 
działanie wysokiej temperatury oraz 
odporności na działanie czynników 
zewnętrznych. Ponadto wykonane 
z EPDM uszczelki nie pękają, 
są odporne na działanie ozonu, 
charakteryzują się znakomitą 
wytrzymałością na rozciąganie, 
zrywanie i ściskanie.

Dodatki
• listwa podparapetowa z uszczelką. 

Ułatwia montaż parapetów 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz 
gwarantuje dodatkową izolację cieplną.

Elegancja 
w stylu retro
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VS70
Okna VS70 spełnią oczekiwania Klientów, którzy cenią w architekturze harmonijne kształty. Najwyższej jakości profil, 

okucie, oszklenie oraz nowoczesna linia sprawiają, że okna z serii VS70 stanowią doskonałe rozwiązanie dla Klientów ceniących 
najwyższą jakość, wytrzymałość oraz atrakcyjny, nowoczesny wygląd. Okna te cechuje także wysoka energooszczędność 
i doskonała izolacja hałasu. Szeroka gama dostępnych w ofercie kolorów pozwala dobrać okna do każdego wnętrza i elewacji.

grubość ścianek zewnętrznych – 
najwyższa klasa a

naroża okien wykonane z profili  
w klasie A są mocniejsze o ponad 20% 
od profili klasy B

pakiet szybowy 
4-16-4 ug=1,1 wg en673

korzystne paramtery termoizolacyjne 
przekładają się na oszczędności 
w rachunkach za ogrzewanie

5-komorowy system 
z głębokością zabudowy 70 mm

ochrona cieplna 
na najwyższym poziomie

listwa podparapetowa 
z uszczelką

optymalne połączenie okna z parapetem 
oraz doskonała izolacyjność termiczna 
i akustyczna

ciepłochronna stalowa ramka 
międzyszybowa

4-krotnie lepsze właściwości termoizolacyjne

4-komorowe skrzydło

uniwersalny wygląd, 
optymalny stosunek ceny 

do właściwości termoizolacyjnych

wzmocnienie zamknięte w ramie

najwyższe parametry w zakresie 
statyki oraz bezpieczeństwa

winchester macorezłoty dąb

jasny dąb

orzech

siena rosso

ciemny dąb

siena noce mahoń ciemnoszary
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Profile
• VEKA, rama 5-cio komorowa, skrzydło 

4-ro komorowe, o szer. 70 mm, 
zaokrąglone, klasa A,

• kształtowniki z wysokoudarowego PVC,
• grubość ścianek w najwyższym 

standardzie jakości wg PN-EN 
12608 klasa A. Profile okienne klasy 
A wyróżniają się grubością ścianek 
zewnętrznych wynoszącą min. 3 mm, 
co gwarantuje ich dużą stabilność, 
odporność na uszkodzenia i zmiany 
temperatur oraz doskonałe parametry 
izolacji akustycznej. Nośność okuć dla 
profili klasy A jest większa o ponad 30% 
niż dla profili klasy B.

• koekstruzja – odpowiednio barwiona  
w masie zewnętrzna ścianka profila 
pod okleiną z folii maskuje ewentualne 
uszkodzenia mechaniczne, powodując 
iż są mało widoczne. Dotyczy profili  
w standardowych kolorach,

• profile dostępne w pełnej gamie 
kolorów i oklein drewnopodobnych.

Wzmocnienia 
• nasze nowoczesne okna w wersji 

podstawowej mają specjalne, 
wielokrotnie gięte wzmocnienia ze stali 
ocynkowanej w skrzydłach  
i ościeżnicach o niespotykanej dotąd 
na rynku wytrzymałości. Jest to 
najważniejszy element gwarantujący 
długoletnie, niezawodne działanie 
okien.

Okucia
• ROTO NT. Stosujemy okucia okienne 

najbardziej uznanego, niemieckiego 
producenta okuć,

• klamka aluminiowa,
• dwa zaczepy antywyważeniowe  

w skrzydle. Okna PVC mają opinię mniej 
bezpiecznych, dlatego postanowiliśmy 
wyposażyć nasze produkty w podwójne 
zabezpieczenia. Dwa zaczepy 
antywyważeniowe doceniło już wiele 
tysięcy Klientów, którzy uniknęli 
nie tylko utraty majątku, ale także 
bezpośredniego starcia ze złodziejem,

• mikrowentylacja. Dzięki niej 
zapewniamy użytkownikom stały 
dostęp świeżego powietrza, nie 
narażając ich na zimno,

• mechanizm 4 stopniowego uchyłu lub 
rozwarcia w skrzydłach RU (wysokość 
okna w zakresie od 1117 do 1716 mm). 
Rozwiązanie to umożliwia dopasowanie 
rozszczelnienia okna do panujących 
warunków atmosferycznych. Dostęp 
świeżego powietrza jest bardzo 
ważnym elementem gwarantującym 
dobre zdrowie i samopoczucie,

• blokada błędnego położenia klamki  
i podnośnik skrzydła w skrzydłach RU 
(wysokość okna w zakresie do 1116 mm 
i powyżej 1716 mm). W ten mechanizm 
wyposażamy wszystkie duże okna. To 
gwarancja bezpieczeństwa użytkowania 
i trwałości okucia,

• stabilizator uchyłu.

Szyby
• pakiety szybowe 4-16-4 Ug=1,1  

wg EN673,
• ciepłochronna stalowa ramka 

międzyszybowa. Nasze okna 
wytrzymują starcie z nawet najbardziej 
siarczystymi mrozami. Dzięki pakietom 
szybowym doposażonym w stalową 
ramkę dystansową, uzyskujemy 
4-krotnie lepsze właściwości 
termoizolacyjne w porównaniu 
z rozwiązaniami powszechnie 
stosowanymi na rynku.

Uszczelki
• EPDM. O wyborze tego surowca 

zadecydowały jego wyjątkowe walory 
fizyczne i eksploatacyjne. Przede 
wszystkim – w porównaniu z innymi 
materiałami, stosowanymi do produkcji 
uszczelnień – charakteryzuje się on 
znacznie lepszymi parametrami  
w zakresie odporności na starzenie, 
działanie wysokiej temperatury oraz 
odporności na działanie czynników 
zewnętrznych. Ponadto wykonane  
z EPDM uszczelki nie pękają, są odporne 
na działanie ozonu, charakteryzują 
się znakomitą wytrzymałością na 
rozciąganie, zrywanie i ściskanie.

Dodatki
• listwa podparapetowa z uszczelką. 

Ułatwia montaż parapetów 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz 
gwarantuje dodatkową izolację cieplną.

Nowoczesność 
w każdym calu
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Okna VP70 to doskonała propozycja dla tych, którzy szukają produktu o możliwie najlepszym stosunku ceny do jakości. Okna z tej 
serii spełniają wszystkie europejskie normy. Są także klasyczne i eleganckie, dzięki czemu wkomponują się w niemal każde wnętrze. 
Główną zaletą tej serii okien jest wyjątkowo niski współczynnik przenikania ciepła, co w połączeniu z bardzo dobrą izolacją hałasu 
oznacza spełnienie marzeń wszystkich, którzy cenią sobie ciepło i ciszę domowego ogniska.

VP70

winchester złoty dąb

jasny dąb

orzech

siena rosso

ciemny dąb

siena noce

grubość ścianek zewnętrznych – 
najwyższa klasa a

naroża okien wykonane z profili  
w klasie A są mocniejsze o ponad 20% 
od profili klasy B

pakiet szybowy 
4-16-4 ug=1,1 wg en673

korzystne paramtery termoizolacyjne 
przekładają się na oszczędności 
w rachunkach za ogrzewanie

5-komorowy system 
z głębokością zabudowy 70 mm

ochrona cieplna 
na najwyższym poziomie

listwa podparapetowa 
z uszczelką

optymalne połączenie okna z parapetem 
oraz doskonała izolacyjność termiczna 
i akustyczna

ciepłochronna stalowa ramka 
międzyszybowa

4-krotnie lepsze właściwości termoizolacyjne

5-komorowe skrzydło

doskonała izolacja termiczna
i akustyczna, gwarancja 
najwyższego komfortu

wzmocnienie zamknięte w ramie

najwyższe parametry w zakresie 
statyki oraz bezpieczeństwa

macore

mahoń
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Profile
• VEKA, 5-cio komorowe o szer. 70 mm, 

klasa A,
• kształtowniki z wysokoudarowego PVC,
• grubość ścianek w najwyższym 

standardzie jakości wg PN-EN 
12608 klasa A. Profile okienne klasy 
A wyróżniają się grubością ścianek 
zewnętrznych wynoszącą min. 3 mm, 
co gwarantuje ich dużą stabilność, 
odporność na uszkodzenia i zmiany 
temperatur oraz doskonałe parametry 
izolacji akustycznej. Nośność okuć dla 
profili klasy A jest większa o ponad 30% 
niż dla profili klasy B.

• koekstruzja - odpowiednio barwiona  
w masie ścianka profila pod okleiną  
z folii maskuje ewentualne uszkodzenia 
mechaniczne, powodując iż są mało 
widoczne. Dotyczy profili  
w standardowych kolorach,

• profile dostępne w pełnej gamie 
kolorów i oklein drewnopodobnych.

Wzmocnienia
• nasze nowoczesne okna w wersji 

podstawowej mają specjalne, 
wielokrotnie gięte wzmocnienia ze stali 
ocynkowanej w skrzydłach  
i ościeżnicach o niespotykanej dotąd 
na rynku wytrzymałości. Jest to 
najważniejszy element gwarantujący 
długoletnie, niezawodne działanie 
okien.

Okucia
• ROTO NT. Stosujemy okucia okienne 

najbardziej uznanego, niemieckiego 
producenta okuć,

• klamka aluminiowa,
• dwa zaczepy antywyważeniowe  

w skrzydle. Okna PVC mają opinię mniej 
bezpiecznych, dlatego postanowiliśmy 
wyposażyć nasze produkty w podwójne 
zabezpieczenia. Dwa zaczepy 
antywyważeniowe doceniło już wiele 
tysięcy Klientów, którzy uniknęli 
nie tylko utraty majątku, ale także 
bezpośredniego starcia ze złodziejem,

• mikrowentylacja. Dzięki niej 
zapewniamy użytkownikom stały 
dostęp świeżego powietrza, nie 
narażając ich na zimno,

• mechanizm 4 stopniowego uchyłu lub 
rozwarcia w skrzydłach RU (wysokość 
okna w zakresie od 1117 do 1716 mm). 
Rozwiązanie to umożliwia dopasowanie 
rozszczelnienia okna do panujących 
warunków atmosferycznych. Dostęp 
świeżego powietrza jest bardzo 
ważnym elementem gwarantującym 
dobre zdrowie i samopoczucie,

• blokada błędnego położenia klamki  
i podnośnik skrzydła w skrzydłach RU 
(wysokość okna w zakresie do 1116 mm 
i powyżej 1716 mm). W ten mechanizm 
wyposażamy wszystkie duże okna. To 
gwarancja bezpieczeństwa użytkowania 
i trwałości okucia,

• stabilizator uchyłu.

Szyby
• pakiety szybowe 4-16-4 Ug=1,1 wg 

EN673,
• ciepłochronna stalowa ramka 

międzyszybowa. Nasze okna 
wytrzymują starcie z nawet najbardziej 
siarczystymi mrozami. Dzięki pakietom 
szybowym doposażonym w stalową 
ramkę dystansową, uzyskujemy 
4-krotnie lepsze właściwości 
termoizolacyjne w porównaniu 
z rozwiązaniami powszechnie 
stosowanymi na rynku.

Uszczelki
• EPDM. O wyborze tego surowca  

zadecydowały jego wyjątkowe walory  
fizyczne i eksploatacyjne. Przede 
wszystkim – w porównaniu z innymi 
materiałami, stosowanymi do produkcji 
uszczelnień – charakteryzuje się on 
znacznie lepszymi parametrami  
w zakresie odporności na starzenie, 
działanie wysokiej temperatury oraz 
odporności na działanie czynników 
zewnętrznych. Ponadto wykonane  
z EPDM uszczelki nie pękają, są odporne 
na działanie ozonu, charakteryzują 
się znakomitą wytrzymałością na 
rozciąganie, zrywanie i ściskanie.

Dodatki
• listwa podparapetowa z uszczelką. 

Ułatwia montaż parapetów 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz 
gwarantuje dodatkową izolację cieplną.

Ponadczasowa 
klasyka
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Okna VE60 dzięki automatyzacji produkcji i wykorzystywaniu wyłącznie koloru białego, stanowi wyjątkowe połączenie 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz atrakcyjnej ceny. Najwyższe standardy produkcji sprawiają, że linia ta spełnia 
wszelkie normy stawiane budynkom jedno i wielorodzinnym. Okna te dzięki odpowiedniej konstrukcji, gwarantują niezbędną izolację 
cieplną i akustyczną.

VE60

grubość ścianek zewnętrznych – 
najwyższa klasa a

naroża okien wykonane z profili  
w klasie A są mocniejsze o ponad 20% 
od profili klasy B

pakiet szybowy 
4-16-4 ug=1,1 wg en673

korzystne paramtery termoizolacyjne 
przekładają się na oszczędności 
w rachunkach za ogrzewanie

5-komorowy system 
z głębokością zabudowy 70 mm

ochrona cieplna 
na najwyższym poziomie

listwa podparapetowa 
z uszczelką

optymalne połączenie okna z parapetem 
oraz doskonała izolacyjność termiczna 
i akustyczna

ciepłochronna stalowa ramka 
międzyszybowa

4-krotnie lepsze właściwości termoizolacyjne

5-komorowe skrzydło

wyjątkowe właściwości termoizolacyjne 
zapewniające wysoką 

energooszczędność rozwiązania

wielokrotnie gięte wzmocnienie ze 
stali ocynkowanej

gwarancja bezpieczeństwa 
oraz najwyższa sztywność

 i stabilność konstrukcji
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Profile
• VEKA, 5-cio komorowe o szer. 70 mm,  

klasa A.
• Kształtowniki z wysokoudarowego PVC,
• grubość ścianek w najwyższym 

standardzie jakości wg PN-EN 
12608 klasa A. Profile okienne klasy 
A wyróżniają się grubością ścianek 
zewnętrznych wynoszącą min. 3 mm, 
co gwarantuje ich dużą stabilność, 
odporność na uszkodzenia i zmiany 
temperatur oraz doskonałe parametry 
izolacji akustycznej. Nośność okuć dla 
profili klasy A jest większa o ponad 30% 
niż dla profili klasy B.

Wzmocnienia
• Nasze nowoczesne okna w wersji 

podstawowej mają specjalne, 
wielokrotnie gięte wzmocnienia ze stali 
ocynkowanej w skrzydłach  
i ościeżnicach o niespotykanej dotąd 
na rynku wytrzymałości. Jest to 
najważniejszy element gwarantujący 
długoletnie, niezawodne działanie 
okien.

Okucia
• ROTO NT. Stosujemy okucia okienne 

najbardziej uznanego, niemieckiego 
producenta okuć.

• klamka aluminiowa,
• dwa zaczepy antywyważeniowe  

w skrzydle. Okna PVC mają opinię mniej 
bezpiecznych, dlatego postanowiliśmy 
wyposażyć nasze produkty w podwójne 
zabezpieczenia. Dwa zaczepy 
antywyważeniowe doceniło już wiele 
tysięcy Klientów, którzy uniknęli 
nie tylko utraty majątku, ale także 
bezpośredniego starcia ze złodziejem,

• mikrowentylacja. Dzięki niej 
zapewniamy użytkownikom stały 
dostęp świeżego powietrza, nie 
narażając ich na zimno,

• mechanizm 4 stopniowego uchyłu lub 
rozwarcia w skrzydłach RU (wysokość 
okna w zakresie od 1117 do 1716 mm). 
Rozwiązanie to umożliwia dopasowanie 
rozszczelnienia okna do panujących 
warunków atmosferycznych. Dostęp 
świeżego powietrza jest bardzo 
ważnym elementem gwarantującym 
dobre zdrowie i samopoczucie,

• blokada błędnego położenia klamki  
i podnośnik skrzydła w skrzydłach RU 
(wysokość okna w zakresie do 1116 mm 
i powyżej 1716 mm). W ten mechanizm 
wyposażamy wszystkie duże okna.  
To gwarancja bezpieczeństwa 
użytkowania i trwałości okucia,

• stabilizator uchyłu.

Szyby
• pakiety szybowe 4-16-4 Ug=1,1 wg 

EN673,
• ciepłochronna stalowa ramka 

międzyszybowa. Nasze okna 
wytrzymują starcie z nawet najbardziej 
siarczystymi mrozami. Dzięki pakietom 
szybowym doposażonym w stalową 
ramkę dystansową, uzyskujemy 
4-krotnie lepsze właściwości 
termoizolacyjne w porównaniu 
z rozwiązaniami powszechnie 
stosowanymi na rynku.

Uszczelki
• Termozgrzewalne EPV

Dodatki
• listwa podparapetowa z uszczelką. 

Ułatwia montaż parapetów 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz 
gwarantuje dodatkową izolację cieplną.
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Charakterystyka techniczna okien Vetrex
PARAMETR KLASA LINIA PRODUKTÓW 

V90+ V82 V70OB VR70 VS70 VP70 VE60
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Wodoszczelność

6A       
7A       
8A       
9A       

Odporność na obciążenia wiatrem
C4       
C5       

Przepuszczalność powietrza
3       
4       

Profile Veka o grubości ścianek zewnętrznych 3 mm A       
Profile 5 komorowe - -     
Profile 6 komorowe   - - - - -
Profile 7 komorowe -  - - - - -
Głębokość zabudowy (mm) 90 82 70 70 70 70 70

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA CAŁEGO OKNA

Współczynnik przenikania ciepła całego okna Uw (W/m2*K) 
z szybą Ug=1,1 wg EN 673 - - - 1,35* 1,35* 1,35* 1,35*

Współczynnik przenikania ciepła całego okna Uw (W/m2*K) 
z szybą Ug=0,7 wg EN 673 oraz termiczną ramką międzyszybową 
Master Therm

0,89* 0,9* - 1,07* 1,07* 1,07* -

Współczynnik przenikania ciepła całego okna Uw (W/m2*K) 
z szybą Ug=0,5 wg EN 673 oraz termiczną ramką międzyszybową 
Master Therm

0,75* 0,76* 0,9* - - - -

WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ, PRZENIKALNOŚCI ENERGII SŁONECZNEJ, PRZENIKALNOŚCI ŚWIATŁA**
Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw 33 33 33 33 33 33 33
Współczynnik przenikalności energii słonecznej g 47-51 47-51 47-51 60-63 60-63 60-63 60-63
Współczynnik przenikalności światła LT 68-72 68-72 68-72 78-80 78-80 78-80 78-80

WYPOSAŻENIE
Wzmocnienie zamknięte w ramie s s s s s s o
Okucie Roto NT o s - s s s s
Okucie Roto NTS - - s - - - -
Okucie Roto NT Designo (ukryte zawiasy) s o - o o o -
Mikrowentylacja w skrzydłach rozwierno-uchylnych s s s s s s s
Dwa zaczepy antywyważeniowe s s s s s s s
Stopniowany uchył lub blokada błędnego położenia klamki s s s s s s s
Stabilizator uchyłu s s s s s s s
Stalowa ramka w zespoleniu szybowym o o - s s s s
Termiczna ramka międzyszybowa Master Therm s s s o o o o
Szyba zespolona 1 komorowa U=1,1 wg EN673 - - - s s s s
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,7 wg EN673 o o - o o o -
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 wg EN673 s s s - - - -
Klamka Swing Secustik s s s o o o o
Klamka aluminiowa - - - s s s s
Listwa podparapetowa z uszczelką s s s s s s s
Potrójny układ uszczelek z uszczelką środkową s s - - - - -
Uszczelki EPDM (wciągane) s s s s s s -
Uszczelki EPV (zgrzewane) - - - - - - s
Certyfikat IFT Rosenheim       

Legenda: s - standard, o - opcja
* Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna jedno skrzydłowego o wymiarach 1230 x 1480 mm
** Współczynniki przy wyposażeniu okien w standardowe pakiety szybowe dla danej linii produktów.
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Najwięcej kolorów w standardzie
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oraz dynamicznym 
trendom w architekturze nasze okna są oferowane w najbogatszej na rynku 
skali kolorów. Obecnie jest ich 44, a ich liczba sukcesywnie rośnie.

Kolory standardowe

Kolory specjalne

2065.021 mahoń 2052.089 ciemny dąb2178.001 złoty dąb 2178.007 orzech

3156.003 dąb rustykalny 

3069.037 daglezja 2115.008 oregon  6005.05 zielony 3152.009 daglezja cieniowana 9152.05 biały 

1379.05 kremowobiały 1087.05 żółty 

3118.076 jasny dąb * 

5007.05 brylantowoniebieski 5150.05 granatowy 

5013.05 kobaltowoniebieski 6110.05 szmaragdowozielony 3069.041 sosna górska 6125.05 ciemnozielony 6004.05 turkusowy 

3054.05 czerwony 3003.05 rubinowoczerwony 3005.05 bordowy 7155.05 srebrnoszary

7251.05 jasnoszary 

7016.05 ciemnoszary **

7038.05 agatowoszary 9018.05 papirusowobiały 8518.05 czarnobrązowy 

3081.05 purpurowoczerwony

macore * siena rosso *siena noce * winchester

Kolory standardowe

Kolory specjalne

folia standardowa folia specjalna

* kolor standardowy wyłącznie w systemach VS70 i VR70

** kolor standardowy wyłącznie w systemach VS70, V70 Optimal Black i V90+
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Kompleksowość 
rozwiązań
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Vetrex Slide to rozwiązanie stworzone 
na bazie profili drzwi podnoszono-
przesuwnych (HST) VEKA. Technologia 
systemu Vetrex Slide stanowi idealne 
rozwiązanie w przypadku przeszkleń 
tarasowych o wyjątkowo dużych 
gabarytach i dlatego pozwala zrealizować 
najśmielsze projekty architektoniczne. 
Konstrukcja profili PVC, odpowiednio 
usztywnionych wzmocnieniami 
stalowymi, umożliwia wykonanie 
przegród o rozmiarach i wadze, których 
z powodu ograniczeń technicznych i ze 
względów bezpieczeństwa nie można 
skonstruować w innych systemach 
stolarki. Niespotykana wytrzymałość 
rozwiązania sprawia, że maksymalne 
wymiary konstrukcji z wykorzystaniem 
Vetrex Slide mogą osiągnąć imponujące 
wymiary: szer. 6500 mm, wys. 2700 mm.

Vetrex SLIDE®

Okna uchylno-przesuwne typu Patio 
Z to system wyposażony w okucia 
z tzw. aktywnymi rozwórkami z 
wymuszonym działaniem. Rozwórki 
te dociskają skrzydło do ramy na 
całej szerokości podczas zamykania 
i odpychają je od ramy podczas 
otwierania okna. Dzięki tym 
elementom otwieranie i zamykanie 
okna wymaga użycia mniejszej siły. 
Ten typ okuć nadaje się idealnie do 
dużych i ciężkich skrzydeł. Konstrukcja 
rozwiązania sprawia, że skrzydło 
przesuwane bardzo lekko przechodzi 
z pozycji zamknięcia do uchylenia, 
będąc jednocześnie zabezpieczone 
przed bocznymi ruchami. Obsługa 
systemu Patio Z: zwalnianie z pozycji 
uchyłu, przesuwanie skrzydła do pozycji 
otwartej/zamkniętej, przyciąganie 
i zamykanie skrzydła jest tak łatwa, 
że oknem można z powodzeniem 
sterować przy użyciu jednej ręki.

Vetrex Patio Z
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Z myślą o spełnianiu oczekiwań Klientów wprowadziliśmy do oferty nową 
kolekcję drzwi. Produkty z tej kategorii znajdujące się w naszej ofercie posiadają 
w standardzie zasuwnicę z trzy-punktowym ryglowaniem (1 zamek + 2 haki), skrzydło 
regulowane w trzech płaszczyznach oraz wkładkę patentową atestowaną w klasie A.

Drzwi 
wizytówką domu



34

Realizacje
Nasze rozwiązania znalazły się w wielu prestiżowych obiektach: biurowcach, 
salonach sprzedaży, apartamentowcach. Poniżej przedstawiliśmy przykłady 
naszych realizacji, tych bardziej i tych mniej znanych.

Inwestor: Hossa

Inwestor: Szpital Marynarki 
Wojennej

Inwestor: Allcon

Inwestor: Allcon

Inwestor: Citroën Auto Postek

Inwestor: Elhurt

Inwestor: GDI Konsultant

Inwestor: Arskom

Inwestor: Warmus

Inwestor: Allcon

Inwestror: Architekton

Inwestor: P.B Projekt

Inwestor: Škoda Auto Postek

Inwestor: Przedszkole  
Niebieskie Migdały

Inwestor: Komers  
International

Inwestor: Hines
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W systemach stolarki aluminiowej 
wykonujemy standardowe konstrukcje 
takie jak: okna, drzwi, witryny sklepowe, 
wiatrołapy czy ścianki działowe. 
Zwiększona odporność na działanie 
różnego rodzaju sił (parcie, szarpanie, 
trzaskanie) sprawia, że stolarka 
aluminiowa doskonale sprawdza się 
w miejscach użyteczności publicznej.

Stosowane jako okna, drzwi zewnętrzne 
i inne elementy elewacji wymagające 
izolacji cieplnej. Innowacyjne technologie 
zapewniają systemom wysoką 
użyteczność i długoletnią funkcjonalność. 
Największym zainteresowaniem cieszą się  
systemy VA74C i VA62C odznaczające się 
wyjątkowo korzystnym współczynnikiem 
izolacyjności cieplnej i akustycznej. 
Konstrukcje dostępne są w pełnej palecie 
barw RAL, w tym także w wersjach 
dwukolorowych i drewnopodobnych, 
co pozwala na dopasowanie estetyki 
rozwiązania zarówno do elewacji jak  
i wnętrza budynku.

Systemy aluminiowe do stosowania na zewnątrz 
pomieszczeń  systemy ciepłe (z izolacją termiczną)

Standardowa stolarka aluminiowa

Aluminium
Dzięki unikalnym właściwościom stolarka aluminiowa znajduje coraz więcej 
zastosowań w nowoczesnej architekturze. Sztywność i wytrzymałość tego materiału 
pozwala na wykonanie konstrukcji o bardzo dużych gabarytach. Z kolei plastyczność 
profili aluminiowych umożliwia realizację projektów o wyszukanych kształtach. 
Atrakcyjność systemów aluminiowych podnosi możliwość barwienia konstrukcji 
na dowolny kolor z palety RAL, w tym także drewnopodobny. Dodatkowym 
atutem tego typu stolarki jest wysoka odporność na warunki atmosferyczne.
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Idealne jako wszelkiego rodzaju przegrody 
wewnętrzne. Systemy te znajdują 
zastosowanie przede wszystkim w miejscach 
użyteczności publicznej, pozwalając na 
wydzielenie stref w przestrzeni biurowej, 
a w razie potrzeby jej błyskawiczną 
reorganizację. Ciekawym rozwiązaniem jest 
zastosowanie w tego typu konstrukcjach 
szkła ornamentowego. Zapewnia to 
dyskretną izolację od reszty powierzchni 
wnętrza, praktycznie nie ograniczając przy 
tym dopływu światła do pomieszczenia. 
Z powodzeniem może też pełnić funkcję 
dekoracyjną. Lekka konstrukcja  
i ergonomiczne rozwiązania sprawiają, że 
systemy takie jak VA50Z charakteryzują się 
wysoką funkcjonalnością i wygodną obsługą.

Techniczne właściwości systemów 
aluminiowych pozwalają na 
zastosowanie ich w konstrukcjach 
o specjalnych zastosowaniach, 
a także w śmiałych projektach 
architektonicznych z wykorzystaniem  
najnowocześniejszych technologii 
budowlanych.

Możliwość montażu systemów 
aluminiowych bez zewnętrznych listew 
dociskowych pozwala na wykonanie 
dużych, jednolitych przeszkleń – tzw. 
ścian osłonowych, odznaczających się 
wyjątkowo nowoczesnym 
i eleganckim wyglądem. Mogą one zostać 
wykonane w dowolnych kształtach i ze 
względu na tę właściwość oraz walory 
estetyczne często wykorzystywane są 
do budowy przeszklonych biurowców. 
Systemy te, pozwalając na ekspozycję 
wielkogabarytowych towarów, stosowane 
są również w budynkach salonów 
samochodowych lub meblowych.

Konstrukcje specjalne i inżynierskie

Fasady

Systemy aluminiowe do stosowania wewnątrz 
pomieszczeń  systemy zimne (bez izolacji termicznej)
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Ważną cechą tego typu konstrukcji jest 
izolacyjność termiczna. Profile zewnętrzne 
oddzielone są od profili wewnętrznych 
specjalnymi przekładkami termicznymi 
z twardego PVC lub EPDM. Takie 
rozwiązanie eliminuje mostki termiczne  
i ogranicza straty ciepła. Z kolei w upalne 
dni przed nadmiernym nagrzewaniem 
się konstrukcji chroni specjalne szklenie 
oraz systemy przeciwsłoneczne takie jak 
rolety, markizy czy żaluzje. Możliwość 
wykonania konstrukcji w różnych 
systemach pozwala uzyskać odmienne 
efekty estetyczne. Bardziej tradycyjny 
efekt otrzymuje się  przy zastosowaniu 
systemu słupowo-ryglowego  
z zewnętrznymi profilami zatrzaskowymi. 
Z kolei dla uzyskania nowoczesnego 
charakteru konstrukcji – jednolitej szklanej 
powierzchni – zalecamy wykorzystanie 
systemu strukturalnego. 

Przeciwpożarowe drzwi oraz przeszklenia 
wewnętrzne i zewnętrzne wykonane są 
w całości z materiałów ognioodpornych 
i oferowane w czterech klasach 
ognioodporności, potwierdzonych 
wymaganymi certyfikatami. Specjalny 
gipsowy wkład w profilu aluminium  
i szyba przeciwogniowa wydłużają czas 
przedostania się ognia do pomieszczenia 

o 15, 30, 45 lub nawet 60 minut, 
zapewniając najwyższe standardy 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
W tego typu konstrukcjach istnieje 
możliwość zastosowania specjalnych 
zamków i klamek antypanicznych, 
zapewniających automatyczne otwarcie 
drzwi pod wpływem naporu, nawet  
w przypadku drzwi zamkniętych na klucz.

Ze względu na możliwość uzyskania 
bardzo nowoczesnego  
i minimalistycznego efektu estetycznego, 
konstrukcje tego typu wykorzystywane 
są jako elementy eleganckich wnętrz: 
przeszklenia, stopnie schodów, balustrady 
oraz szklane drzwi przesuwne, czy 
nawet kabiny prysznicowe. Ponieważ 
technologia, w której są wykonane 
pozwala na realizację elementów  
o znacznych rozmiarach sięgających 
nawet kilkunastu metrów kwadratowych, 
bez użycia dodatkowych wzmocnień 
z innych materiałów dzielących taflę 
szkła na części – konstrukcje te znajdują 
zastosowanie jako witryny sklepowe. 

Systemy przeciwpożarowe

Konstrukcje całoszklane 

Ogrody zimowe



38

Od A...
Satysfakcja naszych Klientów ze współpracy z marką Vetrex to, obok 
wysokiej jakości produktów, kompleksowa obsługa – przed i po transakcji 
sprzedaży.

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ SPRZEDAŻY 
Pod numerem 58 692 24 00 mogą 
Państwo uzyskać informacje na temat 
lokalizacji naszego Partnera Handlowego 
w najbliższej Państwa okolicy. 

KOMPETENTNA I KOMPLEKSOWA 
OBSŁUGA
Marka Vetrex to więcej niż produkty 
stolarki okiennej. Aby wykorzystać 
wszystkie atuty naszej technologii,
warto skorzystać z kompetencji naszych 
Partnerów Handlowych na terytorium 
całego kraju. Ich fachowość  
i doświadczenie pozwolą Państwu 
dobrać najbardziej optymalne 
rozwiązania. 

VETREX NA PLACU BUDOWY
Wystarczy kontakt telefoniczny 
z naszym Partnerem Handlowym, 
a nasz kompetentny doradca pojawi się 
na placu budowy: oceni stan techniczny 
otworów okiennych oraz z czego i z jaką 
starannością zostały wykonane. Na tej 
podstawie udzieli wskazówek na temat 
optymalnej technologii montażu oraz 
zwróci uwagę na jego wrażliwe etapy.
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...do Z

SERWISUJEMY
Jak każdy produkt mechaniczny, 
stolarka okienna Vetrex jest narażona  
na uszkodzenia w wyniku np. włamania lub 
nieprawidłowego użytkowania. Jakakolwiek 
byłaby tego przyczyna, nasz serwisant 
pojawi się u Państwa w celu naprawy 
uszkodzonych okien. Z reguły wystarczy 
regulacja lub wymiana uszkodzonego 
elementu okna.
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