Materiał prasowy

Ruszyła letnia promocja Vetrex
Vetrex uruchomił letnią promocję. Wysokiej klasy okna, systemy przesuwne oraz drzwi zewnętrzne
można teraz kupić z rabatem do 10 proc. Kampania potrwa do 21 lipca.
Promocją zostały objęte okna
LUM’UP
i
V82.
Wśród
systemów
przesuwnych
dostępne są okna tarasowe
podnoszono-przesuwne Vetrex
SLIDE 70 i Vetrex SLIDE 82 oraz
okna przesuwne Patio w
systemach V82 i LUM’UP. W
niższej cenie można również
nabyć drzwi Premium i
naświetla do drzwi. Dodatkowo
klienci, którzy wybiorą okna
V82, otrzymają ukryte zawiasy
gratis.
„Promocję kierujemy do inwestorów poszukujących okien i drzwi najwyższej jakości –
energooszczędnych, atrakcyjnych wzorniczo oraz funkcjonalnych. Nasze produkty obok wysokiego
standardu wykonania wyróżnia nowoczesny design oraz doskonałe parametry techniczne
potwierdzone niezależnymi testami i poparte jedną z najdłuższych na rynku gwarancją. Szeroka gama
innowacyjnych rozwiązań dostępnych w promocji umożliwi klientom dopasowanie stolarki do
indywidualnych potrzeb i realizację różnorodnych projektów architektonicznych” – mówi Paweł
Bielak, Prezes Zarządu Vetrex.
Okno LUM’UP cechuje się smukłymi profilami o
minimalistycznej stylistyce. Niskie złożenie ramy i
skrzydła, wąski słupek ruchomy oraz większa
powierzchnia szyb sprawiają, że do pomieszczeń
wpada do 27 proc. więcej naturalnego światła niż
w przypadku standardowych modeli. Unikalny
profil na wyłączność ma prostokątne, wyraźnie
zarysowane krawędzie. Poprzez zastosowanie
technologii V-Perfect uzyskano niezwykle
estetyczne wykończenie naroży, z niemal
niewidocznym połączeniem profili. Autorska
klamka o prostokątnym kształcie, umieszczona symetrycznie na ruchomym słupku jest idealnym

dopełnieniem minimalistycznych ram. LUM’UP charakteryzuje się doskonałymi parametrami
izolacyjności cieplnej. Wartość współczynnika Uw dla okna referencyjnego, przy wyposażeniu w
pakiet 3-szybowy i ciepłe ramki dystansowe, wynosi 0,8 W/(m²·K).
Okno V82 zapewnia wysoką termoizolacyjność i
szczelność. Uzyskuje ono współczynnik Uw na
poziomie 0,77 W/(m²·K) w wersji z pakietem 3szybowym i ciepłymi ramkami dystansowymi.
Dodatkowo dzięki potrójnemu systemowi
uszczelek okno spełnia wymogi najwyższej, 4 klasy
przepuszczalności powietrza. Ukryte zawiasy
podnoszą zarówno estetykę, jak i komfort
użytkowania. Montowane pod przylgą skrzydła
okucia są niewidoczne, dzięki czemu nie zakłócają
perfekcyjnego wyglądu ram. Jednocześnie
odznaczają się one dużą wytrzymałością, umożliwiając zastosowanie ciężkich, energooszczędnych
pakietów szybowych. Ich konstrukcja zapobiega również deformacji uszczelek, co przekłada się na
zwiększenie izolacji termicznej.
Okna tarasowe podnoszono-przesuwne Vetrex
SLIDE 70 i Vetrex SLIDE 82 to idealne rozwiązanie
w przypadku przeszkleń wielkoformatowych.
Dzięki dużej wytrzymałości pozwalają one na
wykonanie
konstrukcji
o
imponujących
rozmiarach, dochodzących do 6,5 m szerokości i
2,7 m wysokości. Okna te dają dużą swobodę
aranżacji i są wygodne w użytkowaniu. Po
otwarciu skrzydło nie zabiera przestrzeni wnętrza,
gdyż przesuwa się równolegle względem
drugiego. Niski próg posiada w standardowym
wyposażeniu nakładkę „bez barier”, która umożliwia bezproblemowe i komfortowe przechodzenie.
Jednocześnie okna wyróżniają się wysoką izolacyjnością cieplną. Modele z pakietem 3-szybowym i
ciepłymi ramkami dystansowymi mają współczynnik Uw o wartości 0.79 W/(m²·K).
Okna przesuwne Patio zostały opracowane z
myślą o efektywnym wykorzystaniu przestrzeni i
komforcie użytkowania. Występują one w
wersjach o różnych sposobach otwierania. Do
wyboru są modele odstawno-przesuwne i
uchylno-przesuwne. Systemy te wykorzystuje się
głównie przy tworzeniu wyjścia na balkon i taras.
Okno uchylno-przesuwne doskonale sprawdzi się
również w miejscach, gdzie otwieranie zwykłych
okien bywa utrudnione, np. w kuchni.

Drzwi Premium wyróżnia atrakcyjny design,
wysoka izolacyjność cieplna i odporność na
warunki atmosferyczne. Zależnie od głębokości
zabudowy, modelu i wymiaru, drzwi osiągają
współczynnik Ud na poziomie 0,75-1,0 W/(m²·K).
Cechuje je również wysoka odporność na
obciążenie wiatrem, która osiąga klasę C5.
Kolekcja składa się z 31 modeli wchodzących w
skład sześciu linii. Wszystkie odznaczają się
wyszukanym
wzornictwem,
oryginalnym
połączeniami detali i ciekawą kolorystyką.
Szczegółowe informacje na temat promocji można uzyskać w Autoryzowanych Salonach Sprzedaży
oraz pod adresem www.vetrex.eu/promocje.
***
Vetrex to jeden z kluczowych producentów okien PVC i drzwi zewnętrznych z segmentu Premium.
Firma ma ugruntowaną pozycję na rynku. Działa od 1997 roku, a od 6 lat należy do Grupy Liebot –
francuskiego konsorcjum, które jest liderem europejskiego rynku w produkcji okien, drzwi i fasad.
Produkty sprzedawane są w Polsce i w całej Europie.
Okna Vetrex powstają wyłącznie z najwyższej jakości profili klasy A. Do produkcji wykorzystywane są
sprawdzone i uznane na świecie rozwiązania dostarczane przez renomowanych
zachodnioeuropejskich i polskich dostawców. Wszystkie produkty Vetrex przechodzą specjalistyczne
testy i są badane wyłącznie w notyfikowanych placówkach badawczych (takich jak Instytut Techniki
Okiennej IFT Rosenheim oraz Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie nadzorowany przez Ministra
Infrastruktury i Budownictwa). Otrzymane na ich podstawie certyfikaty potwierdzają wysoką jakość
wykonania, bezpieczeństwo i komfort użytkowania.
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