
PKorszerü technologián alapuló minöseg és márka. A Iegjobb
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A Lengyelországban gyártott PVC ablakok tülnyomO tobbsége,$
osztályü, ugynevezett ,,Iefogyasztott" profillal, csOkkentett minôsé-
gi paraméterek alapján gyartott termék. Sajnos Lengyelországban
mindennapi gyakorlatta valt a,,B"osztályU gazdasagos megoldasok
eladása ismert, nyugati márkanevek alatt is. A meg nagyobb
takarekossag èrdekében az acél erôsitések ,,lefogyasztas"-aig is
elmentek. Ennek eredménye sok nagyon rossz minöségü termék.

Jegyezd meg! Ez az egyetlen lehetoség a IakOepuletekben valO
alkalmazásra nem megfelelO PVC ablakok vásãrlásának elkerülésé-
re.
Megeshet, hogy az ismert cég által super akdOs aron reklamozott
ablakok ,,szuper bOviik' melyek a ,,szuper márka" ellenére sem
felelnek meg az epületszerkezetekkel szemben tamasztott alapvetO
kovetelményeknek.
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Bizonyiték erre a Lengyel Abakok es AjtOk-GyártOk, SzállitOk és
Forgalmazók Szovetsege altal Iegutôbb, szürópróba-szerüen
efolytatott vizsgalat. A megvizsgalt ablakok 70%-a riem ment at az

aapteszten es az ilyen ablakok felhasználási engedelyét visszavon-
tak.

A Vetrex ceg egyike azon keveseknek Lengyelorszagban, akik A"
osztályu ablakokat gyartanak. Ez azt jelenti, hogy az ablakok megfe-
lelnek a Iegmagasabb miszaki parametereknek és megleleinek
nemcsak a lengyel, hanem nyugat-eurOpai szabvanyoknak is.
Ezt bizonyitja a nemetországi Rosenheimi Ablaktechnikai Intézet
presztizsértéku Q-Zert minOségi bizonyitvanya, valamint a VEKA
Polska által adományozott RAL minoségi vedjegy. Ez azt jelenti,
hogy az Osszeszerelési minOség, a profilok falvastagsaga és
szilárdsága meglelel mindazon kovetelmenyek melyeket Nyugat-
-EurOpa országaiban elvárnak.

A PVC ablak vásárlàsáról szOlO vegleges dOntés meghozatala elOtt
tanácsotjuk, bogy az eladOtOI kOrjen pontos es kimeritO informáciOt
az ablakok minOsegi besorolasarOl. A megfelelO bizonyitvânyok
hianya azt jelertti, hogy az ablakok,,B" osztälyba tartozoak és igy
határozottan rosszabb minoségüek.
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Takarekossdg, meleg es biztonsdg a standard kivitelben
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Minden ablakszéria cégunk gyumoksozo egyuttm]kodesenek
eredménye olyan vezetO konszernekkel, mint a VEKA, Roto valamint
a Press-Glas. ElsOrendü célunk a Vetrex cég által kinãlt termékek
kivãlO minOsege, melynek érdekében az utObbi években minden
mãs tevekenysegunket alárendeltünk. MindenekelOtt a minOsOg, a
kompromisszum nélkUli minOség. Ez a jelszO cegunk fejlOdesének
monOja. Termékeink folyamatos ellenörzése, extrém kOrülmények
kOzOtti laboratOriumi tesztelése es azonnali reagálás a feltárt hibákra
ez a garancia a kivallO minOségre. Ez nem csak a termékekre de
szolgaltatásainkra is ugyanOgy vonatkozik.

VevOink iránti tOrôdésbôl, hogy ardmteljesen hasznalhassak ablaka-
inkat, igyekszunk elérni, bogy nyllaszárOink abszolUt biztosak Os
hibamentesek Iegyenek. A hazai piacunkon ablakait kinälb tObb ezer
gyãrtO kOzUl ki lehet meg ennyire biztos termékeinek minosegeben?
Ez a kérdés ma kulonOsen fontos, mikor a nyeresOget hajszolva a
Iegnevesebb cegek mondanak le termékeik JO minOsegéral, csakho-
gy olcsObban árulhassanak. Nehéz a VevOk bizalmãt megszerezni,
meg nehezebb hosszü idOn keresztUl megtartani. Eppen ezért a
Vetrex az utObbi évek vitathatatlan vezetOje a Lengyelországban
gyártott PVC ablakokra vonatkozO magas minOsegi szabvänyok
kije101ésének. A Vetrex-et egyben, mint a legUjabb technologiai
megoldások megalkotOjat tartjak szãmon saját termékkOrében, nem
vétetien, hogy termékeink mar alapfelszereltségben is nagyon sok
máshol csak felárért beszerezhetO funkciOval vannak ellátva.

Ennek egyik bizonyitéka a VIS, VIP, VIPZ ablakszériák standard
felszerelése résszellOzO funkciOval. Ilymodom a hideg beengedese
nelkUl biztosithatjuk a friss levegOt a felhasználOknak. A Iakás meg
hatekonyabb szellOztetése érdekében gazdagitottuk ablakunkat
szellOzOrés-szabályozO mechanizmussal. Ez a megoldas lehet6v6
teszi a résszellOztetOs hozzáigazitasát az uralkodO idOjarasi viszony-
okhoz. A friss Ievegahoz jutás nagyon fontos eleme a jó egeszseg es
kOzérzet biztositásának. Minden nagy ablakot ellátunk
hibasmcikades gatloval es szãrnyemelO mechanizmussal. Ez
garantalja a felhasznãlás biztonsagat és a vasalatok tartossagat.

A PVC ablakokrOl efterjedt velemény, bogy kOnnyO akadaly a
tolvajoknak, ezert a Vetrex szUksegét érezte abakainak betörés

elleni jobb bebiztos(tását. Ennek eredményekent minden VIS, VIP,
VIPZ verziOban gyartott ablak szarnyában két kiemelés elleni
horog található. KülönOsen ezt a megoldást Ortékelte mar tObb
ezer VevO, akik elkerülték az anyagi veszteseget, sot a tolvajjal
való kOzvetlen talalkozast.

AJO ablakoknak ügy kell szigetelniuk, hogy kellemes kOzérzetünk
Iegyen a Iakásban ügy a nagy kánikulák idején, éppen Ogy, mint a
csikorgo hideg télben. Cegunk nem feledkezett meg errOl a
nagyon fontos elemrôl, mely jelentOs befolyassal van a hOvesz-
tesegre és a IakOk komforterzetére. Ennek céljabOl a Top
Glas-Ultra U=1,0 uvegrendszert alkalmazzuk, távtartO fémkeret-
tel kiegeszitve, mely negyszer jobb hOszigetelesi tulaJdonságot
eredményez, mint a piacon általánosan alkalmazott megoldasok.
KorszerU ablakaink mar az alapverziOban, a piacon eddig nem
IétezO szilardsagO, speciális vasalasokkal vannak ellátva a szãrny-
akon és a kereteken. Ez az ablakok többéves, hibátlan mUkädését
garantálo Iegfontosabb elem.

Gyakorlatilag jelen vagyunk Lengyelorszag minden városában.
EvrOl évre szintén nO a Vetrex márkanévvel jelzett termOkek
jelentosege az egész vilagon.
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