Veka Perfect

MARKOWY

Okno Veka Perfect jest produktem przetestowanym przez miliony osób
na ca³ym œwiecie. Cechuje siê tym czego wymaga siê od dobrych,
nowoczesnych okien. Przede wszystkim wykonane jest z markowych
profili Veka w klasie A. Ponadto uzyskuje bardzo dobre parametry
termiczne oraz jest kompatybilne z innymi produktami takimi jak drzwi
przesuwne, drzwi wejœciowe itp. Niew¹tpliw¹ i unikatow¹ zalet¹ tego
okna jest barwienie œcianki zewnêtrznej profilu w przypadku, gdy
decydujemy siê na okno w jednostronnym kolorze od strony zewnêtrznej.
Barwienie to maskuje ewentualne uszkodzenia mechaniczne okleiny.
Okno to wykonywane jest zarówno ze skrzyd³em prostym, jak równie¿
pó³zlicowanym. Dodatkowo wystêpuje w bogatej kolorystce. To wszystko
sprawia, ¿e zdecydowa³o i dalej decyduje siê na wybór tego produktu
wiele osób na ca³ym œwiecie.
Profil:
Veka Perfectline, 5-komorowy system o szerokoœci ramy 70 mm,
z mo¿liwoœci¹ wykonania ze skrzyd³em niezlicowanym i pó³zlicowanym,
wykonany w klasie A

Opis

Okucie:
najbardziej uznane niemieckie okucie Roto NT
Szyba:
standardowa o wspó³czynniku Ug=1,0 W/m2K wyposa¿ona w unikaln¹
ciep³¹ ramkê Super Spacer, poprawiaj¹c¹ znacznie parametry cieplne,
akustyczne oraz ¿ywotnoœci ca³ego okna. Mo¿liwoœæ zastosowania
szyby potrójnej o wspó³czynniku Ug=0.7 W/m2K.

Sprawdzone – okno zosta³o pozytywnie przetestowane w milionach
domów na ca³ym œwiecie.
Okno w klasie A – profile Veka u¿yte do produkcji tego okna
wykonane s¹ w klasie A.

Veka Perfect

Energooszczêdne – okno posiada bardzo dobre parametry cieplne
Uw=1,2 W/m2K przy zastosowaniu szyby Ug=1,0 W/m2K z ciep³¹ ramk¹
Super Spacer. Przy wykorzystaniu szerszych, potrójnych pakietów
szybowych parametr ten jeszcze bardziej siê poprawia.

Zalety

Trwa³e – barwienie w masie œcianki zewnêtrznej profilu w przypadku
okien w jednostronnym kolorze zabezpiecza okno przed ewentualnymi
widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi.

D¹b bagienny-renolit nr 2052 089

Mahoñ - renolit nr 2065 021

Z³oty d¹b - renolit nr 2178 001

Orzech - renolit nr 2178 007

Winchester - cova 49240

Macore - renolit nr 3162 002

Siena noce - cova nr 49237

Siena rosso - cova nr 49233

Br¹z - renolit nr 8875 05
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Twoje okna wyró¿niaj¹ siê wœród innych

