DRZWI

VEKA - otwórz si´ na Êwiat

„Nie wiem czy to zas∏uga jego
talentu kulinarnego, czy te˝
naszych nowych drzwi, ale nasi
przyjaciele czujà si´ u nas jak
w domu.”
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Drzwi wejÊciowe

GoÊç w dom...

Drzwi wejÊciowe uwa˝ane sà za wizytówk´
domu. ˚aden inny element nie wp∏ywa
tak bardzo na charakter jego fasady. Oprócz
walorów estetycznych drzwi wejÊciowe muszà
spe∏niaç równoczeÊnie wysokie wymagania
techniczne. Muszà dzia∏aç niezawodnie, chroniç
przed wp∏ywem czynników atmosferycznych
oraz oferowaç najwy˝szy stopieƒ bezpieczeƒstwa. Systemy drzwi wejÊciowych VEKA
spe∏niajà te warunki, a jest to mo˝liwe dzi´ki
znakomitej jakoÊci profili, oraz nowoczesnej
technologii ich produkcji.

Od systemów drzwi wejÊciowych VEKA mo˝na
oczekiwaç wi´cej. Spe∏niajà najwy˝sze standardy
jakoÊci i bezpieczeƒstwa. Dzi´ki specjalnie opracowanej wielokomorowej konstrukcji profili oraz
dzi´ki dodatkowym metalowym wzmocnieniom
naro˝y i skrzyde∏ — drzwi w systemach VEKA
sà niezwykle trwa∏e i bezpieczne. Ich funkcja
antyw∏amaniowa mo˝e byç rozbudowana poprzez zastosowanie specjalnej techniki zamykania, zastosowanie okuç antyw∏amaniowych
oraz specjalnego oszklenia. Zainstalowanie kodowanych, elektronicznych mechanizmów zamykania nie stanowi najmniejszego problemu. Przez
24 godziny na dob´ systemy drzwi wejÊciowych
firmy VEKA zapewnià Paƒstwu poczucie bezpieczeƒstwa.

Tam, gdzie t´tni ˝ycie

Od drzwi wejÊciowych wymagamy wiele, poniewa˝ to one ∏àczà nas ze Êwiatem zewn´trznym.
Nieprzerwanie zamykamy je i otwieramy...,
otwieramy je i zamykamy... i chcemy by by∏y
ciche, gdy w Êrodku nocy próbujemy niepostrze˝enie wÊlizgnàç si´ do domu. Chcemy by by∏y
trwa∏e, gdy s∏yszymy ich trzask, kiedy nasze
pe∏ne energii pociechy wybiegajà z domu.
Systemy drzwi wejÊciowych VEKA sprostajà
ka˝demu wyzwaniu i równie˝ po wielu latach
b´dà wyglàda∏y pi´knie i funkcjonowa∏y równie
precyzyjnie jak pierwszego dnia.
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Otwieramy mo˝liwoÊci

Prawid∏owa decyzja
- idealne przyj´cie

Nie ma drugiego takiego elementu elewacji,
który otwiera∏by inwestorom, architektom i planistom a˝ tak wiele mo˝liwoÊci kszta∏towania
charakteru budynku. Firma VEKA oferuje ró˝ne
linie produktów od ozdobnej i delikatnej, po
nowoczesnà i prostà w formie. Drzwi wejÊciowe
VEKA mogà przybieraç ró˝ne formy, tak jak ró˝ne sà upodobania ich w∏aÊcicieli. Ró˝norodnoÊç
kszta∏tów, kolorów, szeroka paleta wype∏nieƒ
oraz wysokiej jakoÊci przeszklenia, dodatkowo
ozdabiane szprosami sprawiajà, ˝e mo˝liwoÊci
projektowania sà praktycznie nieograniczone.

Bez wzgl´du na to, czy Paƒstwo budujà, czy remontujà swój dom — dobór drzwi wejÊciowych jest
zawsze decyzjà szczególnà. Nic dziwnego, przecie˝
drzwi wejÊciowe na d∏ugie lata stanowià widocznà
wizytówk´ domu. Bogaty asortyment systemów
drzwi wejÊciowych VEKA oraz praktycznie nieograniczone mo˝liwoÊci konstrukcji pozwalajà znaleêç
rozwiàzanie, które b´dzie idealne pod ka˝dym
wzgl´dem i w najdrobniejszych szczegó∏ach spe∏ni
Paƒstwa oczekiwania. Ze wzgl´du na doskona∏à odpornoÊç na wp∏yw czynników atmosferycznych
i zadziwiajàco ∏atwà piel´gnacj´, drzwi wejÊciowe
VEKA s∏u˝yç b´dà przez wiele, wiele lat.

„Ja chc´ ˝ó∏te, mama
dostanie czerwone,
a tata niebieskie!”

Nowe drzwi - dawny
urok
Du˝e wyczucie estetyczne oraz w∏aÊciwe spojrzenie na proporcje i detale sà szczególnie istotne
podczas renowacji stylowych budynków. Systemy
drzwi wejÊciowych VEKA umo˝liwiajà po∏àczenie
komfortowej i nowoczesnej technologii z niepowtarzalnym charakterem budynków.

Pomaluj swój Êwiat
Podobnie jak okna równie˝ drzwi w systemach
VEKA mo˝na zamówiç ulubionym kolorze,
w∏àczajàc w ten wybór rustykalny i elegancki
styl drewniany. Kolorowe, wysokogatunkowe
profile firmy VEKA gwarantujà najwy˝szà jakoÊç
i z pewnoÊcià sprawià radoÊç swojà ró˝norodnoÊcià.
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Drzwi przesuwne

Prywatna oaza
klimatyczna
Dopiero kiedy zmiany pór roku przynoszà ze
sobà równie˝ zmian´ temperatur, zaczynamy
doceniaç klimat panujàcy w pomieszczeniu. Systemy drzwi wejÊciowych VEKA gwarantujà wysokà izolacj´ termicznà oraz dêwi´kowà. Skutecznie powstrzymujà nieprzyjemne kaprysy pogody
przed wdarciem si´ do naszego domu. W lecie
mo˝emy rozkoszowaç si´ ch∏odem, natomiast po
d∏ugim zimowym spacerze czeka na nas kojàce
ciep∏o domowego zacisza. Dzi´ki specjalnej konstrukcji profili systemy drzwi wejÊciowych VEKA
skutecznie chronià przed ucià˝liwymi dêwi´kami
dochodzàcymi z zewnàtrz. Drzwi z izolacjà akustycznà poprawiajà jakoÊç ˝ycia i zapobiegajà
negatywnym skutkom d∏ugotrwa∏ego i m´czàcego ha∏asu. To doskona∏e rozwiàzania dla tych,
którzy cenià cisz´ i spokój domowego ogniska.
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Drzwi przesuwne doskonale nadajà si´ do kszta∏towania architektury wn´trz oryginalnych i nowoczesnych. Dajà szerokie mo˝liwoÊci projektowania przestrzeni zarówno w nowym budownictwie, jak i w budynkach remontowanych. Nawet
w starszych domach, wykonana niewielkim nak∏adem modernizacja wystarczy do znacznego
podwy˝szenia komfortu mieszkania. Nie ma ju˝
przeszkód, aby podczas pi´knej pogody rozkoszowaç si´ niebem, naturà i ogrodem przed w∏asnym domem, natomiast podczas z∏ej pogody
zamkni´te drzwi zapewniajà w pomieszczeniach
ciep∏à i przytulnà atmosfer´ mieszkania.
System drzwi przesuwnych VEKA stwarza mo˝liwoÊci ca∏kowitego wykorzystania przestrzeni
mieszkalnej. Jest idealnie dostosowany do indywidualnych wymagaƒ u˝ytkownika. System ten
oferuje ca∏à palet´ mo˝liwoÊci — zaczynajàc od
wàskich drzwi przesuwnych, poprzez drzwi równoleg∏e a˝ do drzwi podnoszonych oraz drzwi
podnoszonych-przesuwno-uchylnych. Drzwi
przesuwne w systemie VEKA sà odporne na niekorzystne czynniki atmosferyczne i uszkodzenia
mechaniczne. Doskona∏a ich konstrukcja gwarantuje — nawet przy du˝ych elementach
- absolutnà stabilnoÊç oraz bezpieczeƒstwo.
W zale˝noÊci od potrzeb mo˝na stosowaç pojedyncze lub wielokrotne kombinacje elementów
sta∏ych i ruchomych.

„Przyjaciele wchodzà
do Êrodka, a zimno zostaje
na zewnàtrz. To lubi´.”

Czysta radoÊç
Drzwi w systemach VEKA nie wymagajà malowania, a ich piel´gnacja nie sprawia ˝adnych trudnoÊci. Sà wykonane z materia∏u ∏atwego do piel´gnacji, odpornego na dzia∏anie czynników
atmosferycznych i proces starzenia si´.
Do czyszczenia ich g∏adkich powierzchni wystarczà dost´pne w handlu ∏agodne Êrodki myjàce
i woda. Do usuwania wi´kszych zabrudzeƒ oraz
konserwowania uszczelek i okuç zaleca si´ korzystanie ze specjalnego zestawu piel´gnacyjnego VEKA.

W dobrych r´kach
fachowca
Budowa, czy renowacja doJakoÊç
mu, to inwestycja na lata.
Partnerstwo
Serwis
Dlatego wymaga przemyLogityka
Êlanych decyzji oraz rozwa˝nego wyboru materia∏ów i technologii.
Dom to wi´cej ni˝ nieruchomoÊç. To nasze miejsce na ziemi, ognisko domowe. Dlatego jego
budow´ lub remont mo˝emy powierzyç tylko
prawdziwym zaufanym specjalistom. Pracownicy
autoryzowanych fabryk okien i drzwi VEKA ch´tnie udzielà wszelkiej pomocy i kompetentnie
odpowiedzà na wszystkie pytania dotyczàce
okien i drzwi. Ich zaufanie wynika z doskona∏ej
znajomoÊci profili VEKA, lidera na Êwiatowym
rynku technologii okiennych. Z profili VEKA
wyprodukowano ju˝ ponad 100 milionów okien
i drzwi na ca∏ym Êwiecie.
Producenci okien i drzwi, architekci i inwestorzy
w równym stopniu doceniajà ró˝norodnoÊç
systemów VEKA, dajàcà swobod´ i mo˝liwoÊç
projektowania w indywidualnym stylu. Paƒstwo
równie˝ mogà przekonaç si´ o zaletach systemów VEKA. Warto otworzyç si´ na Êwiat.
SYSTEM VEKA
•
•
•
•
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JakoÊç poparta technologià
VEKA jest Êwiatowym liderem w produkcji systemów
okiennych z PVC.
Od ponad trzydziestu lat nieustannie rozwija technologi´
produkcji. Przed naszymi wyrobami stawiamy najwy˝sze
wymagania. U˝ywana do produkcji profili mieszanka
o unikalnym sk∏adzie, powstaje w sterowanych komputerowo
mieszalniach. Procesowi produkcji towarzyszà surowe testy,
m.in. odpornoÊci profili na kurczenie si´ pod wp∏ywem
temperatury oraz trwa∏oÊci naro˝y.
VEKA Polska Sp. z o.o., jako pierwsza w bran˝y okiennej,
uzyska∏a w 1998 roku certyfikat DIN EN ISO 9001.
Gwarantuje on sta∏à jakoÊç wszystkich procesów produkcyjnych
i zarzàdzania oraz potwierdza wiodàcà rol´ VEKA Polska
na krajowym rynku.

VEKA Polska Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 71, 96-100 Skierniewice
tel. (46) 833 48 80, fax (46) 833 44 74
www.veka.pl

