
Minden ablakszéria cegunk gyumälcsözö egyuttmukodesének eredménye olyan vezetö
konszernekkel, mint a VEKA, Rota valamint a Press-Glas. Elsörendü célunk a Vetrex cég által
kmnált termékek kiváló minösége, melynek érdekében az utObbi években minden más
tevékenységünket alárendeltünk. Mindenekelött a minoseg, a kompromisszum nélküli minöség.
Ez a jelszO cegünk fejlödésének mottôja. Termékeink folyamatos ellenörzése, extrém
körulmények közötti Iaboratôriumi tesztelése és azonnali reagálas a feltárt hibákra ez a garancia
a kivaflô minöségre. Ez nem csak a termékekre de szolgáltatásainkra is ugyanügy vonatkozik.

Vevöink iránti törödésböl, hogy örömteljesen használhassák ablakainkat, igyekszünk elérni,
hogy nyIlászárôink abszolüt biztosak és hibamentesek Iegyenek. A hazal piacunkon ablakait
kInâIO több ezer gyartO käzül ki lehet meg ennyire biztos termékeinek minosegében? Ez a
kérdés ma különösen fontos, mikor a nyereséget hajszolva a Iegnevesebb cegek mondanak le
termékeik jO minöségéröl, csakhogy olcsóbban árulhassanak. NehOz a Vevök bizalmát
megszerezni, meg nehezebb hosszü id6n keresztül megtartani. Eppen ezért a Vetrex az utôbbi
évek vitathatatlan vezetOje a Lengyelorszàgban gyârtott PVC ablakokra vonatkozô magas
minOségi szabványok kijelölésének. A Vetrex-et egyben, mint a IegUjabb technolOgiai
megoldások megalkotOját tartják számon saját termékkörében, nem véletlen, hogy termékeink
mar alapfelszereltségben is nagyon sok máshol csak felárért beszerezhetO funkciOval vannak
ellatva.

Ennek egyik bizonyltéka a VIS, VIP, VIPL ablakszériák standard felszerelése résszellözö
funkciOval. Ilymodom a hideg beengedese nélkül biztosIthatjuk a friss Ievegot a
felhasználOknak. A Iakás meg hatékonyabb szeUOztetése érdekében gazdagItottuk ablakunkat
szellOzOrés-szabályozO mechanizmussal. Ez a megoldás IehetOvé teszi a résszellOztetés
hozzáigazItását az uralkodO idOjárási viszonyokhoz. A friss IevegOhöz jutás nagyon fontos
eleme a jó egészség és közérzet biztosItásának. Minden nagy ablakot ellAtunk hibãsmükOdés
gátlôval és szárnyemelO mechanizmussal. Ez garantãlja a felhasználás biztonságát és a
vasalatok tartOssagát.

A PVC ablakokrôl elterjedt vélemény, hogy kOnnyü akadály a tolvajoknak, ezért a Vetrex
szukseget érezte ablakainak betörés elleni jobb bebiztosItását. Ennek eredményeként minden
VIS, VIP, VIPL verziOban gyártott ablak szárnyában két kiemelés elleni horog található.
KülOnösen ezt a megoldást értékelte mAr täbb ezer Vevö, akik elkerülték az anyagi veszteseget,
sOt a tolvajjal valO kOzvetlen talAlkozAst.

Ajó ablakoknak ügy kell szigetelniük, hogy kellemes közérzetünk Iegyen a IakAsban Ugy a nagy
kAnikulAk idején, eppen Ugy, mint a csikorgO hideg télben. Cegunk nem feledkezett meg errOl a
nagyon fontos elemrOl, mely jelentOs befolyAssal van a hOvesztesegre és a Iakôk
komfortérzetére. Ennek céljAbOl a Top Glas-Ultra U=1,0 uvegrendszert alkalmazzuk, tAvtartó
fémkerettel kiegészItve, mely négyszer jobb hOszigetelési tulajdonsAgot eredményez, mint a
piacon Altalánosan alkalmazott megoldasok. Korszerü ablakaink mAr az alapverziOban, a
piacon eddig nem IétezO szilárdsAgU, speciAlis vasalAsokkal vannak ellAtva a szArnyakon és a
kereteken. Ez az ablakok többéves, hibAtlan mükOdését garantálo Iegfontosabb elem.

Gyakorlatilag jelen vagyunk LengyelorszAg minden vArosAban. EvrOl évre szintén nO a Vetrex
mArkanévveljelzetttermékekjelentOsége az egész vilAgon.

A Vetrex cég ablakainak köszOnhetOen felfedezhetik a komfort és biztonsAg elonyeit.
Kereskedelmi ajánlatunk alapvetO vezérelve -,,mega I kuv6s-n6l kO I i  minoseg elfogadhatO áron".


