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„Když jsem se zeptala
našeho architekta,
zda-li zná okna o která
není nutné se starat,
zasmál se: Není nic
jednoduššího.“

Pro útulný domov
Plastová okna Vám
usnadní život
Okna jsou prostě tady. Stala tak samozřejmou
součástí našeho života, že je sotva vnímáme.
Většinou se nedíváme na ně, ale skrz ně. Při
pohledu z okna nás napadají různé myšlenky.
Vidíme strom u našeho domu, ulici, zahradu.
Jak se zabarvuje listí. Jak na jaře začíná
příroda opět dýchat. Jak lidé přicházejí a
odcházejí. Co se stalo u sousedů. To vše
zarámované v okně.
Snad jen v zimě, kdy venku je třeskutý mráz a
my si uděláme příjemně u šálku horkého čaje,
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nás napadne, jak přispívají okna k našemu
dobrému pocitu. Dopřejeme si pohled do
jasného zimního vzduchu – a to nádherné
teplo doma.

Teprve když se staví nebo renovuje, vystupují
technické stránky do popředí. Teprve nyní
začne člověk přemýšlet o tom, co všechno má
okno splňovat. Objevuje detaily jako jsou
kování nebo těsnění. Musí se rozhodnout pro
materiál, který všechny požadavky splňuje.
Např. optimální tepelnou izolaci pro každé
počasí – v létě i v zimě.
Plastová okna splňují tyto vysoké nároky a
zjednoduší Váš život i v maličkostech. Kvalitní
profily VEKA se nemusí nikdy natírat, mají
dokonale hladký povrch, který ulehčí důkladné
čištění. Určitě máte něco lepšího na práci
než umývat okna. Prostě si doma jen tak
odpočinout, číst knihu a udělat si pohodlí.
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Radost z tvarů
Každý den si vytváříme svůj životní prostor.
Více či méně vědomě. Např. když si zařizujeme byt. Nebo jenom když si v kanceláři
pověsím kalendář a nebo na pracovním stole
umístím novou složku. A my sami se také
vždy znovu „tvarujeme“ nově. Které sako si
dnes vezmu? Hodí se svetřík k punčochám?
Líbí se mi ještě můj účes? Neustále se setkáváme s rozhodováním o tvarech a barvách,
vyhledáváme, zavrhujeme a pracujeme takto
na našem zcela osobním životním stylu.

Klasický – výrazný – zaoblený.
Příklady pro mnohotvárný design VEKA systémů.

nezaměnitelný charakter a interiéru zvláštní
domácí atmosféru.

protože rozsáhlý program zná řešení ke každé
architektuře. Dokonalé sladění profilů a těsnění – od tradičního k modernímu, od rustikálního k elegantnímu, od módního k útulnému.
S více než 1.600 profily, příčkami a doplňky
pro různé linie okenních systémů zaručeně
najdete ten správný rámec pro Vaše nová
okna.

Máte rádi oblouky?
V individuální architektuře neběží vše v přímkách. Mnohé starší stavby okouzlují např.
okny s odvážně vzepjatými oblouky. Zachovat
při renovacích charakter domu je úloha, která
vyžaduje oko pro detail a jemný cit. Ale i
v moderní architektuře mají klasické základní
formy jako kulatý nebo zalomený oblouk své
pevné místo. Kreativní projektant používá
stále častěji symetrické i asymetrické trojúhelníkové konstrukce, arkýře a štíty. S okenními profily VEKA zhotovíte i ty nejneobyčejnější tvary.

Když stavíte nebo renovujete, musíte vždy
dospět k určitému rozhodnutí. Zcela vědomé
rozhodnutí, které na dlouhý čas poznamená
Váš domov. I vkus. A to přece přináší radost,
neboH naší přirozenosti odpovídá být kreativní
a vyzkoušet vše nové. S okenními systémy
VEKA se změní trápení s výběrem v potěšení,

Odborný výrobce oken se vyzná v nespočetných variantách a provedeních příček z programu VEKA, které tvoří celé odvětví druhů
konstrukcí. Vnitřní příčky, nasazené příčky a
sklo-dělící příčky.

Tak přicházejí barvy
do našeho života
Časy, kdy umělá hmota byla výlučně bílá,
jsou pryč. Co s Vaší oblíbenou barvou nebo
s rustikálním designem dřeva? Snad dvoubarevně s bílou vnitřní plochou? Je jedno pro
co se rozhodnete – hra s barvami kvalitních
profilů VEKA bude pro Vás zábavou.

1.

2.

3.

1. Vnitřní příčky:
ideální řešení pro nejvyšší komfort umývání

Zamilujte si detaily

2. Nasazené příčky s vnitřním distančním
profilem:
cenově výhodná varianta klasického vzhledu

Naše srdce se rozhoduje dle maličkostí.
Důlek ve smějící se tváři. Nebo způsob jak
vysloví Vaše jméno. Čím déle někoho
známe, tím důvěrněji budeme znát detaily,
které tvoří osobnost.

3. Příčky dělící zasklení:
exkluzivní konstrukce pro nejvyšší nároky

Z Vašich nových oken se chcete po mnoho
let těšit. Proto byste měli i zde věnovat letmý
pohled malým věcem, které udělají Váš život
pěknějším. Třeba příčky. Fasádě propůjčí

„Já chci žlutou, mamka
volá červenou a ta:ka
modrou!“
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„Co má dvě křídla
a báječně by se nám
to hodilo?“

Kvalita vydrží

Klid dělá dobře

Okno musí během svého života mnohé vydržet a udržet: Vítr a déšH, krupobití, tropická
vedra, třeskutý mráz. V létě se stará o osvěžující chlad, v zimě udržuje uvnitř příjemné
teplo. Kvalitní okna z profilů VEKA se starají
ne jenom o dobré klima v domě, ale šetří také
i Váš rozpočet. Vynikající tepelně izolační
vlastnosti výrazně sníží Vaše náklady na vytápění. Takže zůstane víc na důležitější věci.
A pro ochranu životního prostředí je to taky
dobré.

Po náročném dni netouží člověk doma po
ničem víc než po klidu. Tohle nám ale okolí
ne vždy umožňuje. Okna tlumící hlučnost
zvyšují kvalitu bydlení – a zamezí možným
následkům stresu z hluku.

Kromě toho jsou profily VEKA díky kvalitě
materiálu obzvláště trvanlivé a odolné vůči
vlivům prostředí. Toto potvrzují ne jenom
pravidelné kontroly, ale i certifikáty renomovaných zkušebních institutů.
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Profily VEKA dosahují již ve standardním provedení vysokou akustickou izolaci. Dle intenzity hluku se ale nabízejí další možnosti: Např.
speciální zasklení nebo dvojitá okna – VEKA
systémy Vás ochrání při jakémkoliv hluku.

Větší bezpečnost
Váš dům chrání Vás i Vaši rodinu. Okna jsou
rozhodující částí této ochrany. Rozhodujte se
proto při Vaší volbě pro kvalitu. Okna z profilů
VEKA jsou velmi stabilní a vydrží i extrémní
zatížení. A to již v základním provedení. Se
speciálním kováním, zasklením a klikami můžete dodatečně zvýšit odolnost proti vloupání
– i dle přísných norem pro bezpečnost. A mít
takto i větší pocit jistoty.

Dejte na radu
odborníka
Dům je něco víc než nemovitost, je to domov.
· nejvyšší kvalita
· spolehlivý partner
· pohotový servis
Proto je také stavba nebo
· dokonalé řešení
renovace věcí důvěry.
A přitom přijde i na hledání spolehlivého
partnera. Ve všech otázkách Vám odborný
podnik vyrábějící okna VEKA poradí angažovaně a kompetentně. Spolehne se přitom na
vyzkoušenou kvalitu profilových systémů
VEKA – výrobce, který po celém světě zaujímá přední postavení v technologiích oken.
Budete v lepší společnosti. Z profilů VEKA
se již zhotovilo více než 100 milionů oken
a dveří.
SYSTÉM VEKA

Rozmanitost systémů, které umožňují svobodu individuální tvorby oken, nadchne stejně
výrobce oken, architekty i stavitele. Nechejte
se přesvědčit o nespočetných výhodách
systému VEKA a budete vidět svět novýma
očima.
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