ROLETE
POLKNA

»Vse naredim,
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»Hiša mora nuditi toploto
in varnost. Rolete in polkna
lahko tu mnogo storijo –
poleg tega tudi sijajno
izgledajo.«

S polkni je
fasada lepša
Polkna predstavljajo prav tako učinkovito
kot tudi lepo varstvo pred svetlobo in vremenskimi neprilikami: tradicionalen način
zatemnitve zagotavlja v notranjih prostorih
udobno atmosfero, pri oblikovanju fasade
pa z obliko in barvo poskrbi za dober videz
– tudi če se polkna ne uporabijo ravno za
zatemnitev.

Lepa oblika
varnosti
Doma se počutimo na varnem. Vse stvari
imamo na svojem mestu. Vse je tako, kot
nam ugaja. Pri tem ima vsakdo svoj lastni
slog življenja in tudi svoj lastni slog bivanja.
Toda vsi imamo iste osnovne potrebe:
udobje in varnost.
Varnost igra posebno pri oknih, terasnih in
balkonskih vratih veliko vlogo. Hišo odpirajo navzven in jo obenem varujejo. Tu imajo
rolete in polkna še prav posebno vlogo.
Na arhitektonsko privlačen način povezujejo
praktično z lepim: varujejo pred neželenimi
pogledi in postavljajo bivalne prostore v pravo luč.
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Rolete – praktično
in udobno
S sodobnimi sistemi rolet lahko svetlobo
stopenjsko uravnavamo – od rahle zamračitve do popolne zatemnitve. Glede na to,
kako močno sije sonce in koliko svetlobe
želimo v prostoru. Različne pogonske variante v vsakem primeru jamčijo kar najbolj
udobno upravljanje.

Kakovost
s sistemom
Odločitev za rolete in polkna iz profilov
VEKA je odločitev za kakovost. Pri kakovosti se ne gleda toliko na ceno, posebno, če
gre za lastne štiri stene. VEKA je eno od
svetovno vodilnih podjetij za tehnologijo
oken in vrat iz plastičnih profilov, kar pomeni jamstvo za zelo kakovostne testirane
proizvode.
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Rolete delujejo bolje
Bolje je preprečevati kot zdraviti – to velja
tudi za rolete. Ker so zunaj pred oknom,
zagotovo varujejo pred močnimi sončnimi
žarki, preden le-ti sploh pridejo do okna.
Tako ostanejo bivalni in delovni prostori tudi
v vročih poletnih dneh prijetno hladni.
Nasprotno pa v mrzlih zimskih nočeh
zračna blazina med zaprtimi roletami in
oknom deluje kot dodatna izolacijska plast.
Tako toplota ostane v notranjosti. Poleg
tega rolete ob vsakem času v trenutku
zavarujejo pred neželenimi pogledi in hrupom, kar daje še dvojno dober občutek.
Solidna konstrukcija v zanesljivi tehniki pa
ščiti tudi pred neželenimi gosti. Pred samim
oknom namreč predstavlja oviro, ki vlomilca
prestraši.

Udobje
z lahkoto

Rolete sijajno
izgledajo
Z roletnimi sistemi firme VEKA lahko vsakdo
uresniči svoje lastne predstave. To pri tako
številnih možnostih oblikovanja nikakor ni
čudež. Začne se že pri različnih vrstah roletnih profilov, ki nudijo za vsako velikost in
format okna harmonično rešitev – fukcionalno kot tudi optično. Nadaljuje pa se z roletnimi kasetami, ki tudi pri naknadni vgradnji
zagotavljajo varno statiko in lep izgled.

Vse za novogradnjo
in renoviranje
Da bi lahko okna, rolete in roletne omarice
po meri natančno vgradili kot harmonično
celoto, so v firmi VEKA razvili univerzalen
progam s kompletom elementov, pri katerem se enostavno vse ujema. VEKA roletni
sistemi pa niso primerni samo za opremo
novogradenj, ampak tudi za enostavno naknadno vgradnjo pri renoviranju oken.

Za še več stabilnosti skrbi optimalna kakovost profilov rolet z ojačanimi notranjimi
komorami. Tako lahko rolete vdržijo tudi
ekstremne obremenitve. Za nadaljnje
povečanje protivlomne varnosti je mogoče
VEKA roletne sisteme zavarovati z zaporno
napravo, da rolete ni mogoče dvigniti.
S številnimi privlačnimi barvami za roletne
omarice in rolete, VEKA sistemi zagotovo
ujamejo pravi ton.

Z različnimi variantami vgradnje in priključkov jih je možno optimalno prilagoditi vsaki
gradbeni situaciji in jih odlično vgraditi celo
v fasade s popolno toplotno zaščito.

»Vse v življenju naj bi
teklo tako lahko kot
naše rolete.«
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Z VEKA roletnimi sistemi je delo prav enostavno. Preprosta mehanika zagotavlja skrajno udobno upravljanje pri vsakem načinu
pogona: roletni sistem lahko upravljamo
z enostavnim potegom traku, s samonavijalcem, z upravljalno ročico ali z električnim
pogonom. Slednje je priporočljivo predvsem
tedaj, ko gre za premikanje težjih rolet z velikimi površinami pred širokimi drsnimi vrati
ali večkrilnimi okni.
Z VEKA sistemi ste tudi najbolje opremljeni
za »inteligentno« hišo prihodnosti: primerni
so za skupinsko upravljanje, časovna stikala
ali radijsko upravljanje.

»Ko zjutraj sonce posije
skozi polkna, je, kot da
smo na dopustu.«

Polkna kot paša
za oči

Ko imamo radi
nekaj posebnega

Poznamo jih predvsem na starih, z okusom
prežetih hišah ali iz južnih dežel: polkna na
oknih takoj pričarajo dopustniško vzdušje.
To so pravi klasiki.

Za posebne zahteve je možno polkna opremiti tudi s pomičnimi lamelami. Tako lahko
natančno odmerimo, koliko svetlobe naj
pride v prostore. Deljene konstrukcije so na
razpolago za polkna v višini vrat: lamele
v področju oken, masivne plošče v spodnjem parapetnem delu.

Zato so priljubljen element pri slogovno
pristnem renoviranju ličnih fasad starih
gradenj. Pa tudi v povezavi z moderno
arhitekturo dajo polkna zgradbi poseben
poudarek.

Privlačno oblikovanje fasade

VEKA profili so kakovostni proizvodi iz najboljše plastike. Kakovostna površina ostane nespremenjena leta in leta in tudi njihova oblika se ne spreminja. Za dodatno stabilnost in varnost so polkna z notranje strani ojačana s kovino. V firmi VEKA so razvili
posebno okovje za optimalno delovanje in
skrajno udobno upravljanje.

V pravo veselje nam je, če lahko naredimo
vse tako, kakor želimo. VEKA sistemi polken nudijo pri tem prav posebne možnosti.
Omogočajo individualno izdelavo po meri
za najrazličnejše oblike oken od pravokotnih do takih s polkrožnimi ali koničastimi
oboki. Tudi glede barv je na izbiro široka
paleta.
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