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«ταν ρτησα το µηχανικ µας εν υπρχουν
παρθυρα που να µη
χρειζονται ιδια$τερη
φροντ$δα και συντ%ρηση, εκε$νος µου συνστησε τα συνθετικ“

Για να ζεστ
σπιτικ περιβλλον
Τα συνθετικ κουφµατα κνουν τη
ζω% µας πιο ε*κολη
Τα παρθυρα και οι π ρτες εναι να
αυτον ητο κοµµτι της καθηµεριν τητς µας που περνει απαρατρητο.
Λογικ , αφο τις περισσ τερες φορς
δεν κοιτµε αυτ, αλλ µσα απ αυτ:
τη φση που ανθζει, το ηλιοβασλεµα,
τους ανθρ#πους που πηγαινορχονται.
Το παρθυρο αποτελε απλ το πλασιο
που συµπληρ#νει αυτς τις εικ νες.
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%σως το χειµ#να, ταν αφηρηµνα κοιτµε το ανεµ βροχο κρατ#ντας µα κοπα
ζεστ τσϊ, σως µ νον τ τε συνειδητοποιοµε τη συνεισφορ του στην νεσ
µας. Αφνοντας απξω την αγριεµνη φση, απολαµβνουµε τη θαλπωρ του σπιτιο µας µε να συνασθηµα ικανοποησης.

*σο για τα καθαρ τεχνικ στοιχεα εν ς
κουφ#µατος, αυτ ρχονται στο προσκνιο µ νον ταν χτζουµε  ανακαινζουµε
το σπτι µας. Τ τε ψχνουµε να βροµε τι
ευκολες και ανσεις θα πρπει να µας
προσφρει κθε παρθυρο και π ρτα.
Καταπιαν µαστε µε ννοιες πως µηχανισµο, π µολα, λστιχα στεγνωσης. Θα
πρπει επσης να αποφασσουµε και για
να υλικ κατασκευς, που θα ικανοποιε
λες τις απαιτσεις απ να κοφωµα,
για παρδειγµα ριστη θερµοµ νωση
χειµ#να-καλοκαρι.
Τα συνθετικ κουφ#µατα ανταποκρνονται απ λυτα στη συγκεκριµνη ανγκη
εν# κνουν τη ζω µας ευκολ τερη και

λς ποι τητας προφλ VEKA δε χρειζονται βαψµατα και στοκαρσµατα. ∆ιαθτουν λεες επιφνειες χωρς π ρους και

σε λιγ τερο σηµαντικ πργµατα: Τα υψη-

για τη συνθη περιποησ τους αρκε να
απαλ µσο καθαρισµο.
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Η αγν% χαρ της
δηµιουργ$ας
Καθηµεριν διαµορφ#νουµε το περιβλλον που ζοµε, π τε περισσ τερο και π τε λιγ τερο συνειδητ. Για παρδειγµα
ταν διαλγουµε την εππλωση του σπτιτιο µας,  ακ µα και ταν απλ προσθτουµε να ηµερολ γιο  ναν πνακα
στον τοχο.
∆ιαµορφ#νουµε εξλλου κθε τ σο και
µια καινοργια προσωπικ µας εικ να,
ταν ταιριζουµε το πουλ βερ µε το
παντελ νι που θα φορσουµε,  ταν
αλλζουµε το χτνισµα στα µαλλι µας.

Kλασικ – δυναµικ – φουτουριστικ . Παραδεγµατα
για το ντιζϊν που χαρακτηρζει τα διφορα συστµατα VEKA.

της, αφο ο νθρωπος απ τη φση του
χαρεται να δηµιουργε. Πντως µε τα
συστµατα προφλ VEKA, η επιλογ των
παραθρων και πορτ#ν µοιζει µε διασκδαση, µιας και η πολ µεγλη γκµα
των προϊ ντων προσφρει την κατλληλη πρ ταση για κθε αρχιτεκτονικ απατηση. Με το συνδυασµ κποιων απ τα
1.600 διαφορετικ προφλ, θα καταλξετε σγουρα στο αισθητικ αποτλεσµα
που επιθυµετε.

Σας αρσουν τα τοξωτ και τα παργωνα ;
Στη σγχρονη αρχιτεκτονικ βρσκουµε
συχν σχµατα που ξεφεγουν απ τις
ορθογ#νιες γεωµετρικς φ ρµες. >τσι
βλπουµε παρθυρα στρογγυλ και τοξωτ,  παργωνα και ασµµετρα που
δνουν να φουτουριστικ στυλ. Μπως
εκφρζει και εσς αυτ η αισθητικ
προσγγιση ; Με τα προφλ VEKA µποροµε να συνθσουµε την πιο ασυνθιστη µορφ.

Συνεχ#ς παρνουµε αποφσεις για µορφς και χρ#µατα, διαλγουµε και τελικ
δηµιουργοµε το εντελ#ς προσωπικ
µας στυλ ζως.
*ταν χτζετε  ανακαινζετε το σπτι σας
παρνετε µια σειρ αποφσεις, που κατ
καν να σας ακολουθον σε βθος χρ νου. Αυτ η διαδικασα χει τη γοητεα

Σε διφορους σχηµατισµος τραβον
την προσοχ και χαρζουν κοµψ τητα.
Στο εσωτερικ του σπιτιο µπορε να
αποτελον να αναπ σπαστο στοιχεο
της διακ σµησης.

Προσθστε χρµα
στο περιβλλον σας
Μπως θλετε τα παρθυρ σας να
µοιζουν ξλινα  να χουν το αγαπηµνο σας χρ#µα ; Μπως να εναι δχρωµα, απ µσα λευκ και απξω κυπαρισσ ; Η µεγλη χρωµατικ ποικιλα
των προφλ VEKA εναι στη διθεσ σας!

Λβετε ωστ σο υπ ψη σας, τι καθετ
µορφο απαιτε ακριβ σχεδιασµ και
υπολογισµ : Τα πεδα που σχηµατζουν
τα κα1τια πρπει να βρσκονται σε αρµονα µε τη συνολικ επιφνεια του παραθρου  της π ρτας.

1.

2.

3.

1. Κα7τια τοποθετηµνα εσωτερικ στο διπλ

Η αξ$α της
λεπτοµρειας
Τις περισσ τερες φορς η λεπτοµρεια
κνει τη διαφορ. Τα καινοργια σας
παρθυρα θα θλετε σγουρα να τα χαρεστε πολλ χρ νια. Προσξτε λοιπ ν
τις µικρς λεπτοµρειες που κνουν τη
ζω οµορφ τερη. Για παρδειγµα τα
κα1τια.

τζµι: η ιδανικ πρ ταση για εκολο
καθρισµα
2. Κα7τια τοποθετηµνα πνω στο διπλ τζµι :
η οικονοµικ πρ ταση
3. Κα7τια που χωρ$ζουν το τζµι: η πρ ταση για
το βλτιστο αισθητικ αποτλεσµα

Γι’ αυτ συµβουλευτετε τους ανθρ#πους της συνεργαζ µενης επιχερησης
κατασκευς κουφωµτων της περιοχς
σας, που χουν χρσιµες εµπειρες και
εικ νες.

«Εγ θλω το κ$τρινο,
η µαµ το κ κκινο και
ο µπαµπς το µπλε!»
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«Στιγµς προσωπικς,
αξ$ες διαχρονικς»

Απ λυτη µ νωση
>να κοφωµα θα πρπει να αντχει µια
σειρ καταπονσεις και παρλληλα να
µας προστατεει απ τα παιχνδια της
φσης: καταιγδα και δυνατ αρα, χαλζι, παγωνι το χειµ#να και υπερβολικ
ζστη το καλοκαρι. Τα παρθυρα, που
κατασκευζονται µε τα υψηλς ποι τητας προφλ VEKA, δε δηµιουργον µ νο
συνθκες νεσης στο εσωτερικ του
σπιτιο σας, αλλ φροντζουν και για
την οικονοµα στο πορτοφ λι σας.
Οι µεγλοι συντελεστς θερµοµ νωσης
συνεισφρουν στην εξοικον µηση ενργειας, τ σο για τη θρµανση το χειµ#να,
σο και για τον κλιµατισµ το καλοκαρι.
Αντστοιχα µει#νονται οι ατµοσφαιρικο
ρποι και η επιβρυνση του περιβλλοντος.
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Τα συνθετικ προφλ VEKA παργονται
απ πρ#τες λες υψηλς ποι τητας
και διακρνονται για τη µακροζω1α τους
και την αντοχ τους στις ακραες
κλιµατολογικς συνθκες. Οι ιδι τητς
τους πιστοποιονται απ παγκ σµια
αναγνωρισµνα ερευνητικ ιδρµατα
εν# ο ποιοτικ ς λεγχος των
παραγ µενων προϊ ντων αποτελε
καθηµεριν διαδικασα.

Περισσ τερη
ασφλεια
Το σπτι σας προστατεει εσς και την
οικογνει σας. Τα παρθυρα και οι
π ρτες αποτελον να αποφασιστικς
σηµασας κοµµτι αυτς της ασπδας. Τα
συστµατα προφλ VEKA, σε συνδυασµ
µε τους κατλληλους µηχανισµος,
τζµια και κλειδαρις δηµιουργον το
αναγκαο ασθηµα ασφλειας και αποτρπουν κθε επδοξο διαρρκτη.

Η ησυχ$α ξεκουρζει
Μετ απ µια κοπιαστικ ηµρα λοι
µας αναζητοµε την ησυχα του σπιτιο
µας. *µως ακ µα και εκε µας περιµνουν πολλς φορς οι θ ρυβοι του περιβλλοντος. Μια αποτελεσµατικ ηχοµ νωση αποτελε επ µενα σηµαντικ προτεραι τητα.
Τα προφλ VEKA, σε συνδυασµ µε ειδικ ηχοµονωτικ τζµια, µπορον να αποκλεσουν την ηχορπανση µια για πντα.
Ανλογα µε τα εππεδα του εξωτερικο
θορβου προτενονται και οι αντστοιχες ηχοµονωτικς λσεις.

Συµβουλευτε$τε
τους ειδικο*ς
Η κατασκευ του σπιτιο σας αποτελε
προφαν#ς µια σηµαντικ επνδυση. Οι
διφοροι προµηθευτς και εργολβοι σας
θα πρπει να µπορον να σας συµβουλεσουν σωστ και να σας εµπνουν εµπιστοσνη. Την δια εµπιστοσνη στη VEKA
χουν και οι επιχειρσεις κατασκευς
κουφωµτων που χρησιµοποιον αυτ τα
πρωτοποριακ συστµατα προφλ. ∆ε
µπορε να εναι τυχαο το γεγον ς, τι
µχρι σµερα χουν χρησιµοποιηθε τα
προϊ ντα VEKA για να κατασκευαστον
περισσ τερα απ 100 εκατοµµρια
παρθυρα και π ρτες σε λο τον κ σµο.
Η µεγλη γκµα των προφλ εναι αυτ που
δνει τη δυνατ τητα σε τελικος καταναλωτς, µηχανικος και κατασκευαστς
κουφωµτων να διαµορφ#σουν τελικ τα
παρθυρα και τις π ρτες της προτµησς
τους. Απολαστε και εσες τα αναρθµητα
πλεονεκτµατα των συστηµτων VEKA και
ανοξτε να παρθυρο σε ναν µορφο
κ σµο.
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