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A Lengyelországban
gyãrtott PVC ablakok tUlnyomO
többsege ,,B" osztályü,
Ugynevezett ,,lefogyasztott"
profUlal, csökkentett minöségi
paraméterek alapján gyartott
termék. S a j n o s
Lengyelországban mindennapi
gyakorlattá vélt a ,,B" osztàlyU
gazdasagos megoldások
eladása ismert, nyugati
márkanevek alatt is. A meg
nagyobb takarekossag
érdekében az acél erösItések
,,Iefogyasztas"-big is elmentek.
Ennek eredménye sok nagyon
rossz minöségü termék.
Bizonyiték erre a Lengyel
Ablakok és AjtOk-GyártOk,
SzálIItOk és Forgalmazok
Szävetsége által IegutObb,
szürOpróba-szerüen Iefolytatott
vizsgálat. A megvizsgãlt
ablakok 70%-a nem ment at az
ala pteszten és az ilyen ablakok
felhasználási engedélyét
visszavonták.
A Vetrex cég egyike azon
k e v e s e k  e k
Lengyelorszagban, akik ,,A"
osztályU ablakokat gyártanak.
Ez azt jelenti, hogy az ablakok
megfelelnek a Iegmagasabb
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megfelelnek nemcsak a lengyel, hanem nyugat-eurOpai szabványoknak is. Ezt bizonyitja a
nemetorszAgi Rosenheimi Ablaktechnikai Intézet presztizsértékü Q-Zert minöségi
bizonyItványa, valamint a VEKA Polska által adományozott RAL minosOgi védjegy. Ez azt
jelenti, hogy az összeszerelési minoség, a profilok falvastagsãga és szilárdsága megfelel
mindazon kovetelmények melyeket Nyugat-EurOpa országaiban elvárnak.
A PVC ablak vásárlásárOl szOIO végleges döntés meghozatala elött tanácsoljuk, hogy az
eladôtôl kérjen pontos és kimeritö informáciOt az ablakok minösegi besorolásárôl. A megfelelo
bizonyitványok hiánya aztjelenti, hogy az ablakok ,,B" osztátyba tartozOak és igy hatérozottan
rosszabb minoséguek.

Jegyezd rneg Ez az egyetlen ehetoseg a Iakóépületekben való alkalmazãsra nern megfelelo
PVC ablakok vásárlásának elkerülésére.
Megeshet, hogy az ismert cég által super akciOs áron reklámozott ablakok ,.szuper bóvlik",
melyek a .,szuper márka" ellenére sem felelnek meg az épületszerkezetekkel szemben
támasztott alapvetö kävetelményeknek.


