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0 % kvalita

iba od firmy VEK
A

Profi ly triedy A
podľa DIN EN 12608

Trieda sama pre seba:  
kvalita od firmy VEKA

Obráťte sa na nás – tešíme sa na vás!

Okno sa stáva dizajnovým prvkom.
VEKA SPECTRAL: Výnimočná povrchová úprava.

Spoločnosť VEKA, ktorá je dodávateľom profilov triedy A pod-

ľa normy DIN EN 12608, t. j. najvyššieho štandardu pre plastové 

okná, je značkou najlepšej kvality bez kompromisov. Preukázateľne 

sú okná z profilov VEKA stabilnejšie, majú vyššiu torznú tuhosť a 

zároveň lepšiu pevnosť v mieste skrutkových spojov. Okrem toho 

zaisťujú ideálne hodnoty tepelnej a zvukovej izolácie.

Jedinečná povrchová úprava VEKA SPECTRAL prepožičiava vašim 

oknám doposiaľ nevídané estetické možnosti. Aj pri tejto povrcho-

vej úprave plastových okien sme mysleli na trvalú udržateľnosť, a 

preto je možné profily s povrchovou úpravou VEKA SPECTRAL, 

ako aj všetky ostatné systémy VEKA, bez akéhokoľvek obmedzenia 

recyklovať.



Kvalita od firmy VEKA 
Táto vysokohodnotná povrchová úprava s 10-ročnou 
zárukou na odolnosť proti poveternostným vplyvom 
esteticky pozdvihne vzhľad každého domu

Ultramatný
Nezameniteľný matný efekt dodá oknám mimoriadne 
elegantný vzhľad

Jedinečný 
Zamatovo hebký povrch urobí z dotyku jedinečný 
zážitok

Anti-graffiti 
Povrch s anti-graffiti efektom odpudzujúcim nečistoty 
sa mimoriadne ľahko čistí a nezostávajú na ňom  
odtlačky prstov

Špeciálne tvrdený 
Táto inovatívna povrchová úprava je odolná proti  
poškriabaniu a oteru. Zároveň je tiež stála voči pôso-
beniu poveternostných vplyvov, čo ju robí  
extrémne trvanlivou. 

VEKA SPECTRAL
Urobí z okien skutočné majstrovské  
dielo.

Za modernými plastovými oknami sa skrýva mnoho inovácií a technic-

kého know-how. Po desaťročia totiž musí pri každodennom používaní 

odolávať náročným technickým aj vizuálnym požiadavkám konečných 

spotrebiteľov. Vďaka svojmu unikátnemu dizajnu, jedinečnému zamatovo 

hebkému povrchu na dotyk a celému radu ďalších technických výhod 

prepožičia VEKA SPECTRAL, táto nová technológia povrchovej úpravy, 

vašim oknám novú, doposiaľ neobjavenú estetickú dimenziu.

VEKA SPECTRAL  
anthrazit ultramatt

VEKA SPECTRAL  
umbra ultramatt

VEKA SPECTRAL  
fenstergrau ultramatt

Neodolateľný  
na dotyk

Fascinujúci  
na pohľad

Technicky 
vyzretý

Prvé exkluzívne farebné tóny v ponuke:


