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Kerrafront to nowoczesna okładzina elewa-

cyjna. Zastosowanie w produkcji technologii 

Kerracore pozwoliło połączyć w produkcie 

walory estetyczne i użytkowe. To materiał 

wyjątkowo trwały i odporny na zmienne 

warunki atmosferyczne, nie wymaga konser-

wacji, nie płowieje i nie zmienia kształtu pod 

wpływem promieni słonecznych i temperatury. 

Gwarantuje oszczędności – chroni wnętrze 

budynku i zapobiega utracie ciepła. Kerrafront 

zapewnia dobrą cyrkulację powietrza, zapo-

biegając w ten sposób powstawaniu pleśni 

i grzybów. Dzięki elastyczności, niskiej wadze 

panelu oraz prostemu łączeniu, jego montaż 

jest łatwy i szybki. 

Kerrafront podzielony jest na 5 kolekcji, 

w których możemy wybierać spośród ponad 

30 kolorów. Od naturalnych, ciepłych tonacji, 

po odcienie szarości i antracytu. Szeroki wybór 

kolorystyczny pozwala zaspokoić różnorod-

ne gusta i stworzyć indywidualny charakter 

domu. Kolory kolekcji współgrają zarówno

z budynkami o tradycyjnym wyglądzie, jak 

i tymi o nowoczesnej konstrukcji. Możemy uzy-

skać efekt rustykalny, a także nowoczesną

i ciekawie prezentującą się bryłę.

DOSTĘPNE KOLEKCJE:
l Modern Wood

l Trend

l Wood Design

l Classic

l T-Rex

n ZALETY

l Łatwy, szybki montaż

l Praktyczny w eksploatacji

l Odporny na uderzenia i zadrapania

l Wodoodporny

l Umożliwia wentylację fasady

l Idealne pokrycie docieplenia fasady

l System łączenia bez akcesoriów Connex

l 10 lat gwarancji

OKŁADZINA ELEWACYJNA KERRAFRONT
I PODBITKA DACHOWA INFRATOP

– INSPIRACJE OD VOX
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Infratop to system podbitki dachowej VOX. To 

praktyczny i estetyczny sposób wykończenia 

dachu. Infratop został zaprojektowany zarówno 

z myślą o funkcjonalności, jak i estetyce. Dzięki 

systemowi click i podwyższonej sztywności 

panelu jego montaż jest łatwy, szybki i pewny. 

Panele są trwałe, odporne na zmienne warunki 

klimatyczne i łatwe w utrzymaniu czystości. 

W 2018 roku VOX wprowadził do oferty nowy 

panel SV-09 i SVP 09 z ukrytą wentylacją. 

Dzięki temu, że perforacja znajduje się 

w załamaniu panelu uzyskano większą estetykę 

wykończenia dachu, nadal zapewniając 

właściwą wentylację połaci dachowej. Nowy 

panel wyróżnia się nowoczesnym kształtem, 

przypominającym dwie szerokie deski. Profil 

wygląda solidnie i stylowo. Ze względu na 

swoją innowacyjność panel z ukrytą wentylacją 

został opatentowany. Kolorystyka systemu 

Infratop umożliwia dopasowanie do najczęściej 

stosowanych elementów stolarki okiennej 

i drzwiowej, bram garażowych oraz pokryć 

dachowych. Podbitka idealnie sprawdza się 

jako wykończenie dachu, wiat garażowych oraz 

znajduje zastosowanie na tarasach i altanach. 

Dzięki możliwości instalacji oświetlenia, 

otoczenie twojego domu zyskuje na estetyce. 

Infratop to nie tylko ozdoba, ale praktyczny 

element wykończenia dachu wpływający na 

trwałość i bezpieczeństwo nieruchomości.

DOSTĘPNE KOLEKCJE
l UNICOLOR – biały, brąz, grafit

l NATUR – złoty dąb, orzech

n ZALETY

l Odzwierciedlenie naturalnego drewna

l Nie wymaga konserwacji 

l Łatwy, szybki montaż

l Ukryta wentylacja 

l 30 lat gwarancji

n   www.vox.pl
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