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Az egyetlen ablak amire nem fizetsz rá
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Szerkezete: egykeretu

Profil: VEKA, háromkamrás

Anyaga: A-osztälyU kemény PVC profil,
merevitökkel a keret profiljában

Felü let: fehér profil

Uveg: standard Top Glas Ultra üveg
rendszer U=1,0 hOhidmentesitó acél
kerettel
Osztások: szerkezeti, uvegkOzti, ragasztott
Vasalás: ROT NT - alapfelszerelésben: két
betorés gátló horog, nyitásfokozat
szabälyzO, hibás müködés gatlO, résszel-
lbzés

Szigetelés: EPDM tömItés

Jellemzök: jo minOsegO ablakot keresök
szamára, de nem tOl magas Aron; ezen
széria felkeitheti az átlagosnál riagyobb
elvárassal rendelkezok figyelmét, az
összetett rendszer révén, mely kielégiti a
családi házakkal es az egyéb epOletekkel
szemben támasztott valamennyi követel-
ményt; továbbá, hogy az ablakokat betOré-
selleni vasaittal és uveggel valamint számos
egyéb megoldással lehet felszerelni.
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Szerkezete: egykeretCi
Profil: VEKA, Otkamrás

Anyaga: A-osztályü kemény PVC profil,
merevitökkel a keret proflljában

Felület: teijes szinskalãban és famintázatO
renolit fôlis profll

Uveg: standard Top Glas Ultra üveg
rendszer U= 1,0 hOhidmentesitö acél
kerettel

Osztások: szerkezeti, Uvegkozti, ragasztott

Vasalás: ROT NT - alapfelszerelésben: két
betorés gatlO horog, nyitsfokozat
szabályzO, hibás mOkbdés gátló, résszel-
lözés
Szigetelés: EPDM tomites
Jellemzök: a VIP ablakok hatékonyan
csökkentik az epulet hôveszteségét és
hatékonyan szi:irik a zajt - ez kivälô megol-
dás azok szãmára, akik szeretik a házi tOz
melegét es csendjét; a profil alakja illeszke-
dik a belsO térhez, nem zavarja a kialakult
rendet, a tOkéletesen osszevalogatott
anyagok és preciz osszeszerelés kiváló
minOseget kOlcsOnOz - ez a szOria a
legkiválobb ar-minöség arány.
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Szerkezete: egykeretCj
Protil: VEKA, Otkamrás, lekerekitett

Anyaga: A-osztályü kemény PVC profil,
rnerevitökkel a keret profiljában

Felület: teijes szInskálában és famintázatO
renolit fOliás prouil

Uveg: standard Top Glas Ultra uveg
rendszer U=1,0 hOhidmentesitô acél
kerettel
Osztások: szerkezeti, uvegkozti, ragasztott

Vasalás: ROT NT - alapfelszerelésben: két
betOrés gátlO horog, nyitásfokozat
szablyzó, hibãs mOkOdés gátlo, résszel-
lözés

Szigetelés: EPDM tOmités
Jellemzök: a VIP ablakok JO ajánlat a
minOséget es küllemet kedvelOknek, a
gondosan megválogatott anyagok, a 70
mm-es beépitési mélyseg Os az 5 kamra
rOvOn az ablakok ,,melegebbek es halkab-
bak' kiválO család házakhoz Os apartma-
nokhoz, a széria rengeteg lehetosOggel
rendelkezik a funkcionalitãs és biztonság
tekintetOben.

EGYEB INFORMACIOK

Gyártó ország: Lengyelország
Garancia: 5 6
Elismerések és bizonyitvanyok: 2006-ban
cégünk elnyerte a német Rosenheimi
Ablaktechnikai Intézet presztizs Q-zert min6s6-
91 bizonyitvanyat, mely igazolja ablakaink
megfelelO minOsegét és azt, hogy azok megfe-
lelnek mind a gyári minOségellenOrzés kOvetel-
ményeinek mind a PN-EN 14351-1:2006
szabvanynak.

Szolgáltatások: miiszaki szaktanácsadás,
szerelOs, szállitas, szerviz, egyedi megrendelOsek
kivitelezese

Dijak: Az Uzlet fenevadja 2003, 2004, 2006,,,A
piac vezetOje 2006" a Vetrex Ideal SoftIlne,
Vetrex Ideal Perfectline, Hit 2006" a PVC ablak és
ajtO asztalos munkáOrt, Agazati Forum" mely a
2005-6s Ov átlagon fe101i eladásãOrt jar, valamint
,,LENGYEL SIKER 2005',,Fair Play VállaIat" 2006

december, valamint a "Forbes GyOmántjai"
kitUntetO cim, melyet mint olyan vállalat
kaptunk amelynek a piaci értéke a
leggyorsabban növekedett.


