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Stolarka okienna PVC z profili w klasie A

OKNA,  DRZWI,  BRAMY

C H A R A K T E R Y S T Y K A
VETREX ALPHALINE 90

Profile: VEKA , system 6-cio komorowy 90 mm, z klinem izolacyjnym w profilu ramy.
Kształtowniki z wysokoudarowego PVC, grubość ścianek o najwyższym standardzie
jakości wg RAL „klasa A” (DIN 12608), ze wzmocnieniami zamkniętymi w profilu
ramy 
Wykończenie powierzchni: profile dostępne w pełnej gamie kolorów i oklein drew-
nopodobnych
Szyby: standardowo pakiety szybowe U=0,7 z ciepłochronną stalową ramką
Okucia: ROTO NT DESIGNO z krytą stroną zawiasową. Standardowe wyposaże-
nie: klamki Secustic, dwa zaczepy antywyważeniowe, stopniowanie uchyłu lub blo-
kada błędnego położenia klamki, mikrowentylacja
Cechy charakterystyczne: nie uznajesz kompromisów, inwestujesz zawsze w naj-
lepsze rozwiązania?
Okna ALPHALINE 90 przebijają wszystko, co jest dotychczas oferowane na rynku.
Standardowe wyposażenie w najnowocześniejsze rozwiązania niemieckich liderów
w dziedzinie zaawansowanej techniki okiennej oraz zastosowanie dwukomorowych
zespoleń szybowych powoduje, że ta seria okien nowej generacji spełnia najwięk-
sze wymagania współczesnych architektów

VETREX ROUNDLINE i VETREX SWINGLINE
Profile: VEKA, 5-cio komorowe zaokrąglone
Materiał: kształtowniki z wysokoudarowego PVC, grubość ścianek o najwyższym
standardzie jakości wg RAL „klasa A” (DIN 12608) z wzmocnieniami zamkniętymi w
profilu ramy
Wykończenie powierzchni: profile dostępne w pełnej gamie kolorów i oklein drew-
nopodobnych
Szyby: standardowo pakiety szybowe Top Glas Ultra U=1,0 z ciepłochronną stalo-
wą ramką
Okucia: ROTO NT – standardowe wyposażenie: dwa zaczepy antywyważeniowe,
stopniowanie uchyłu lub blokada błędnego położenia klamki, mikrowentylacja 

Okna VETREX ROUNDLINE i VETREX SWINGLINE to oferta dla osób z wysokimi wy-
maganiami co do jakości i estetyki; starannie dobrane materiały, szeroka na 70 mm
głębokość zabudowy oraz 5 komór powodują, że okna są „cieplejsze i cichsze". To
doskonały wybór do domów jednorodzinnych lub nowoczesnych apartamentów;

okna z tej serii mają wiele możliwości, jeśli chodzi o rozwiązania poprawiające funk-
cjonalność oraz bezpieczeństwo użytkowników

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Aprobaty i certyfikaty: certyfikat jakości Q-Zert niemieckiego Instytutu Techniki
Okiennej w Rosenheim, Znak Jakości 
Nagrody: „Gazele Biznesu” 2003-2008, wyróżnienie „Forum Branżowego” przy-
znane za ponad przeciętną dynamikę sprzedaży stolarki okiennej w 2005 roku,
„POLSKI SUKCES 2005” ogólnopolski konkurs promujący firmy sukcesu gospo-
darczego, tytuł „Lidera Rynku 2006” w kategorii najlepszy produkt okna Vetrex Ideal
Softline, Vetrex Ideal Perfectline oraz nagrodę „HIT 2006” za wysoką jakość pro-
dukcji stolarki okiennej i drzwiowej PVC, Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2007,
wyróżnienie w rankingu „Diamenty Forbesa”, 2 miejsce w ramach konkursu „Orły
Polskiego Budownictwa” oraz tytuł „Solidna Firma 2007“
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