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Prezentacja firmowa

Firma produkuje równie  okna skrzynko-

we, które maj  zastosowanie w obiektach za-

bytkowych, pa acach i rezydencjach pry-

watnych. W ród klientów WELET znajduj

si  m.in. Pa ac Jab onowskich, TRITON 

Park. WELET nie zostaje w tyle, je li cho-

dzi o wspó czesne  obiekty. Nowy budynek 

Wydawnictwa Agora w Warszawie jest od-

wa nym po czeniem nowoczesnych tech-

nologii i wielu tradycyjnych materia ów 

– WELET wykona  stolark  okienn  z cedru 

kanadyjskiego w konstrukcji s upowo-ryglo-

wej.

Bez wzgl du na to, co wybierze klient, 

wspóln  cech  wszystkich wyrobów jest ich 

solidna ochrona. Drewniane okna i drzwi 

wej ciowe nara one s  na niekorzystny 

wp yw szeregu czynników atmosferycznych 

i rodowiskowych. WELET, stosuj c now

technik  pokrywania okien drewnianych 

Induline firmy Remmers pozwala zachowa

naturalne pi kno drewna na d u ej i udziela 

gwarancji, e przez co najmniej 10 lat mo -

na zrezygnowa  z renowacji. Wzmocnienie 

drewna poprzez doskona e w a ciwo ci pe-

netracyjne Induline SW 900 powoduj  sta-

bilizacj  wymiarów delikatnych w ókien, 

co pozwala uzyska  g adk  powierzch-

ni . Preparat ten wzmacnia drewno i chro-

ni przed zgnilizn , sinizn  i powstawaniem 

plam w przypadku kolorów lazurowych. 

Perfekcyjnie wykonany podk ad powinien 

odpowiada  jednocze nie za nadanie pierw-

szej barwy i stworzenie przyczepno ci do 

kolejnych warstw. Dla poprawienia ochro-

ny drewna równie  na tym etapie nale y i

now  drog , wybieraj c metod  Induline pre-

ferowan  przez WELET. Na o enie materia u

lakierniczego metod  flutacji lub zanurzenia 

pokrywa profil okienny, tworz c na po-

wierzchni mi dzywarstw . Wypusty, naro -

niki i otwory do odprowadzenia pary wodnej 

– wsz dzie tam mamy naniesiony materia ,

co przy metodzie natrysku by oby niemo -

liwe. S u y to nie tylko uzyskaniu lepszej 

optyki, ale najwa niejsze – zapobiega szyb-

kiemu wch anianiu wilgoci. Warstwa ko co-

wa wykonana jest z nowo stworzonych lakie-

rów, niedopuszczaj cych 

do powstawania p -

cherzyków powie-

trza, a tak e wnika-

nia wody (równie

w pó niejszym okre-

sie). System gwarancji 

Remmers oferuje inwe-

storom wyra ne korzy-

ci, wynika z nich bowiem, 

e RSG nie powoduje dla inwestorów – poza 

rodkami piel gnacyjnymi – adnych kosz-

tów. RSG jest znakiem jako ci dla perfek-

cyjnie zaplanowanej us ugi rzemie lniczej. 

Firma WELET ponosi odpowiedzialno

z tytu u gwarancji przez 10 lat. wiadczenie 

obejmuje szkody po rednie i jest ograniczo-

ne do podwójnej wysoko ci pierwotnej war-

to ci okna.  Gwarancja obejmuje szerszy 

zakres wykraczaj cy poza ramy r kojmi, wy-

cznie gdy okna i drzwi by y piel gnowane 

i konserwowane zgodnie z zaleceniami fir-

my WELET.

Okna pod specjaln  ochron
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www.welet.pl

Ju  od ponad 18 lat firma WELET jako pionier 

w produkcji okien IV 68 nadal zaskakuje. 

Dziesi tki tysi cy realizacji WELET w Polsce 

i Europie wykonywanych jest zawsze wed ug 

indywidualnych projektów. In ynierowie WELET 

dokonali wielu innowacji i w oparciu o najnowsze 

technologie udoskonalili i poszerzyli asorty-

ment stolarki otworowej. Oprócz drewnianego 

IV68 standard  i softline, WELET oferuje okna 

w systemie drewno-aluminium DUOTEC oraz 

Aluron Gemini, fasady. Okna NORDIC zalecane 

s  g ównie na rynek skandynawski.
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