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»Ko sem našega arhitekta vprašala, če
obstojajo tudi okna,
ki jih je lahko čistiti,
se je smejal: Nič
lažjega kot to.«

Za prijeten dom
Plastična okna
olajšajo življenje
Okna so enostavno tu. So samo po sebi
umeven del našega vsakdana, da jih komaj
opazimo. Kajti večinoma jih ne gledamo,
ampak gledamo skoznje. Ko pogledamo
skozi okno, naše misli potujejo. Vidimo
drevo pred hišo, cesto, vrt. Kako se barva
listje. Kako spomladi narava spet začne
dihati. Kako ljudje prihajajo in odhajajo.
Kaj se dogaja v soseščini. Okno je okvir.
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Morda se pozimi, ko zunaj škriplje pod
nogami in uživamo ob skodelici vročega
čaja, zavemo, kako okna doprinesejo k
našemu dobremu počutju: uživamo pogled
v jasni zimski zrak in prijetno toploto v hiši.

Šele ko gradimo ali renoviramo, se zavemo
tehničnih lastnosti okna. Tedaj začnemo
razmišljati, kaj vse mora okno nuditi. Odkrivamo podrobnosti, kot so okovje ali tesnila.
In odločiti se je treba za material, ki izpolnjuje vse, kar pričakujemo od okna. Na primer
– toplotno izolacijo za vsako podnebje –
poletje ali zimo.
Plastična okna ustrezajo tem visokim zahtevam in tudi v manjših stvareh olajšajo
življenje: Visoko kakovostnih profilov VEKA
ni potrebno nikoli barvati, ker imajo posebno
gladko površino je tudi temeljito čiščenje
lažje. Končno imate tudi še kakšno pomembnejše opravilo, kot je čiščenje oken – enostavno sprostiti se, prebrati kakšno knjigo,
resnično uživati.
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Pravo veselje do
oblikovanja
Vsak dan oblikujemo svoj življenjski prostor.
Včasih bolj, drugič manj zavestno. Na primer, ko urejamo stanovanje. Tudi le tedaj,
ko v pisarni obesimo koledar ali na novo
uredimo pisalno mizo. In tudi sami sebe
vedno na novo »oblikujemo«. Kaj naj danes
oblečem? Se pulover sklada z nogavicami?
Mi moja pričeska še ugaja? Vedno naletimo
na odločitve o oblikah in barvah, izberemo,
zavržemo ali delamo na svojem čisto osebnem življenjskem slogu.

Klasično – izrazito – razgibano. Primeri za
raznovrstne dizajne VEKA sistemskih linij

Ko gradite ali renovirate, se morate zavestno odločiti glede marsičesa, kar bo za
dolgo zaznamovalo Vaš dom. In to je lahko
prav zabavno, kajti naši naravi ustreza, da
smo kreativni in da preizkušamo novosti.
Z okenskimi sistemi firme VEKA Vam bo
izbira v pravo zadovoljstvo, kajti obsežni
program ima za vsako arhitekturo ustrezno
rešitev.

Z odlično usklajenimi profili in tesnili – od
tradicionalnih do modernih, od rustikalnih
do elegantnih, od finih do preprostih. Med
več kot 1.600 profili, steklitvenimi letvicami
in dodatki za različne sistemske linije boste
zagotovo našli točno pravi okvir za Vaša
okna.

Imate radi oboke?
Pri individualni arhitekturi ni vse v ravnih
linijah. Mnoge stare zgradbe nas očarajo
z drznimi oboki. Da bi pri renoviranju ohranili značaj hiše, je treba imeti smisel za
podrobnosti in izostren občutek.
Pa tudi v moderni arhitekturi imajo klasične
osnovne oblike, kot so okna s polkrožnimi,
okroglimi ali koničastimi oboki svoje mesto.
Kreativni načrtovalci tudi vedno pogosteje
uporabljajo simetrične in nesimetrične trikotne oblike za mansardne konstrukcije.
Z okenskimi profili firme VEKA je mogoče
brez problemov ustvariti najbolj nenavadne
oblike.

Izgledu fasade dajo poseben značaj in
notranjim prostorom posebno domačo
atmosfero.

Tako barva oživi

V VEKA programu okrasnih letvic so na
razpolago številne variacije in izvedbe, ki
nudijo celo paleto različnih možnosti konstrukcije: okrasne letvice in križi v steklu
ali na steklu ali steklodeljive.

Časi, ko so bila plastična okna izključno
bela, so minili. Kako bi bilo z Vašo najljubšo
barvo ali z rustikalnim lesnim dizajnom?
Morda tudi dvobarvno z belo notranjo površino? Vseeno, za kaj se odločite. Barvni
kakovostni profili VEKA so enostavno
zabavni.
1.

Zaljubljeni
v podrobnosti

2.

3.

1. Okrasne letvice v steklu:
Idealna rešitev za kar najbolj enostavno čiščenje
2. Okrasne letvice na steklu z znotraj ležečimi
posebnimi profili:

Naše srce navdušujejo malenkosti. Jamica
na licu, ko se smeje. Ali način, koko izgovori Vaše ime. Dlje ko nekoga poznamo,
toliko bližje so nam podrobnosti, ki so značilne za določeno osebnost.
Vaša nova okna Vas bodo razveseljevala
leta in leta. Zato je prav, da tudi tu svojo
pozornost usmerite na malenkosti, ki polepšajo življenje. Na primer, okrasne letvice.

Cenovno najugodnejša varianta v klasični optiki
3. Steklodeljive okrasne letvice:
Ekskluzivna konstrukcija za najbolj zahtevne

Posvetujte se pri strokovno usposobljenem
proizvajalcu oken. Kajti za harmoničen celovit vtis oken z okrasnimi letvicami je potrebno vajeno oko za velikosti in razmerja.

»Jaz bi rumeno,
mama naj ima
rdečo, očka pa
modro!«
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»Kaj ima dve krili in
prav dobro pazi na
nas?«

Kakovost tesnenja

Mir dobro dene

Plastično okno mora v svojem življenju
marsikaj zdržati in preprečiti: veter in dež,
točo, neznosno vročino in hud mraz. Poleti
skrbi za osvežujoč hlad, pozimi je znotraj
prijetno toplo. Kakovostna okna iz VEKA
profilov, pa ne skrbijo samo za dobro klimo
v hiši, ampak prizanesejo tudi denarnici.
Kajti izvrstne izolacijske lastnosti občutno
znižajo stroške ogrevanja. Tako ostane več
za pomembnejše stvari. In tudi za okolje je
dobro.

Po napornem dnevu si človek doma ne želi
nič drugega kot mir. Tega pa nam okolje
žal ne nudi vedno. Okna z zvočno izolacijo
dvigujejo kakovost bivanja in preprečujejo
možne prizadetosti zaradi stresa, ki ga
povzroči hrup.

Poleg tega so VEKA profili iz visoko kakovostnih materialov in obdelave, posebno
trpežni in obstojni na vremenske vplive. To
vedno znova potrjujejo redne interne kontrole kakor tudi certifikati mednarodno priznanih inštitutov za preskušanje.
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Več varnosti
Vaša hiša varuje Vas in Vašo družino. Okna
so poglavitni del te zaščite. Zato pri izbiri
pazite na kakovost. Okna iz VEKA profilov
so izrednio stabilna in vzdržijo tudi izredne
obremenitve že v osnovni izvedbi . S posebnim okovjem, stekli in ročaji jih je mogoče še dodatno protivlomno opremiti –
tudi po najstrožjih varnostnih kriterijih. Da
bi se lahko počutili kar najvarneje.

VEKA profili že v standardni izvedbi dosegajo visoko zvočno izlacijo. Glede na jakost
hrupa pa se ponujajo nadaljnje možnosti
optimiranja: bodisi s posebnimi zasteklitvami ali s kasetnimi okni: VEKA sistemski
program se je izkazal v vseh razredih protihrupne zaščite.

Strokovno usposobljeni proizvajalec oken
Vam bo dobro svetoval
Hiša je več kot nepremičnina, je dom. Zato sta
gradnja in renoviranje
stvar zaupanja. In pri tem
je vse odvisno predvsem od zanesljivega
proizvajalca. Pri vseh vprašanjih v zvezi
z okni Vam strokovno usposobljeni proizvajalec oken VEKA in tehnična služba VEKA
svetujeta z vso zavzetostjo in pristojnostjo.
Tehnična služba, ki tekoče nadzira proizvajalca oken, se zanese na njegovo usposobljenost in preizkušeno kakovost inovativnih
profilnih sistemov firme VEKA, svetovno vodilnega podjetja za tehnologijo oken. Iz VEKA
profilov je bilo izdelanih že več kot 100 milijonov oken in vrat.
Raznolikost sistemov, ki omogoča popolno
svobodo pri individualnem oblikovanju oken,
navdušuje izdelovalce oken enako kot arhitekte in investitorje. Prepričajte se tudi sami
o številnih prednostih VEKA sistema – in svet
boste gledali z drugačnimi očmi.
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