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Efektywne wykorzystanie przestrzeni i ergonomia wnętrz to wyjątko-

wo aktualny temat. Wymagania te dotyczą zarówno prywatnych domów 

i mieszkań, jak też biur, lokali usługowych i innych miejsc użyteczności 

społecznej. Inwestorom zależy na możliwości dowolnego, wielokrotnego 

przearanżowania wnętrz i zniesieniu ograniczeń w swobodnym zagospo-

darowywaniu przestrzeni. Ceniony jest również dobry design, który łączy 

estetykę, funkcjonalność i łatwość obsługi. Vetrex Patio Light to system 

przeznaczony do wykonywania przeszkleń przesuwnych. Główną zale-

tą tego rodzaju okien jest oszczędność miejsca. Po otwarciu, ich skrzy-

dło nie wchodzi do pomieszczenia, lecz chowa się równolegle za drugim. 

Innowacyjne okucia umożliwiają lekkie i płynne przesuwanie skrzydeł 

w poziomie oraz ich uchylanie, a ergonomiczna konstrukcja pozwala na 

wygodne użytkowanie, przy wykorzystaniu niewielkiej siły. Rozwiązanie 

to często znajduje zastosowanie w drzwiach tarasowych, jednak dosko-

nale sprawdzi się również wszędzie tam, gdzie liczy się każdy centymetr 

kwadratowy powierzchni. Takim miejscem z pewnością jest kuchnia. 

Praktyczne rozplanowanie sprzętów pozwala wygodnie się po niej poru-

szać i maksymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię. Funkcjonalnym 

i estetycznym rozwiązaniem jest przedłużenie blatów roboczych tak, aby 

wraz z parapetami stanowiły jednolitą całość. W takim miejscu, otwarcie 

tradycyjnego, rozwiernego okna wiązałoby się z koniecznością uprzątnię-

cia z blatu wszystkiego co się na nim znajduje. Okno wykonane w syste-

mie Vetrex Patio Light nie stwarza takich problemów. Można otworzyć 

je  na całą szerokość bez konieczności reorganizacji stanowiska pracy 

i odrywania się od wykonywanej czynności. Co więcej, okno może zo-

stać umieszone nad zlewem, bez obaw, że przy otwarciu skrzydło wejdzie 

w kolizję z baterią zlewozmywakową. Vetrex Patio Light sprawdzi się też 

w przestrzeniach biurowych, gdzie oprócz oszczędności miejsca równie 

ważne jest bezpieczeństwo. Skrzydło, które po otwarciu nie wchodzi do 

pomieszczenia – nie zahacza o biurowe sprzęty i tym samym nie stwarza 

ryzyka ewentualnego wypadku, pozwalając zaoszczędzić cenną przestrzeń.

Korzyści z zastosowania Vetrex Patio Light to:
Funkcjonalność i oszczędność miejsca.

Ochrona przed włamaniem przez ryglowanie na całym obwodzie 

skrzydła.

Możliwość wykonania różnego rodzaju przeszkleń (zarówno drzwi ta-

rasowych jak i zwykłych okien elewacyjnych).

Bogata, 44-barwna paleta oklein. 

Wariant wyposażenia okna w dźwiękoszczelne lub energooszczęd-

ne pakiety szybowe.

Opcja zamontowania kontraktonów, umożliwiających podpięcie okna 

do domowej centrali alarmowej.

Dowolność łączenia skrzydeł z kwaterami otwieranymi w różnych 

systemach (stałe, przesuwno-uchylne, rozwierno-uchylne), przy za-

stosowaniu w skrzydłach rozwierno-uchylnych specjalnej klamki, 

tzw. klamki konduktorskiej.

Vetrex Patio Light – funkcjonalność w czystej postaci
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SZEROKIE SPEKTRUM MOŻLIWOŚCI POŁĄCZEŃ

Systemy uchylno-przesuwne ze skrzydłami rozwiernymi lub elementami szklenia stałego
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