
Klamki Swing

Dlaczego
my?

Gwarantujemy, że nasze okna 
zachowują wieloletnią trwałość 
dzięki respektowaniu czterech 
uzupełniających się zasad, jakie 
obowiązują podczas tworzenia 
profesjonalnej stolarki okiennej.

Doradztwo – świadomy 
i kompetentny zespół 
ekspertów szkolonych
w Akademii Vetrex.

Montaż – wykonany 
przez autoryzowanych 
specjalistów Vetrex.

Produkty – doskonałe 
parametry potwierdzone 
niezależnymi testami. 

Gwarancja – jedna 
z najdłuższych 
dostępnych na rynku.

www.vetrex.eu

balans 
korzyści V74

Jego funkcjonalność zapewnia wygodne 
użytkowanie, a budowa profili odpowiednie 
parametry cieplne oraz akustyczne.

V74 to system, który sprawdzi się zarówno 
w domach jednorodzinnych,  
jak i budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych.

Kolory

Klamki Toulon

W dodatku
estetyczny

WinchesterZłoty DąbRealwood 
Woodec 
Turner Oak

Ciemnoszary Biały

V74 potrafi
uzyskać Uw na poziomie 
0,79 W/(m2·K).

Pakiet trzyszybowy 0,5 W/(m²·K)

Zaczepy antywyważeniowe

Wzmocnienie
Profil ze stali ocynkowanej o grubości  
do 2 mm daje gwarancję sztywności 
i wytrzymałości stolarki okiennej.

Uszczelki
System podwónego uszczelnienia
podnosi właściwości termoizolacyjne 
i akustyczne.

Cienkie i estetyczne
łączenia narożników okna
Technologia zgrzewania V-Perfect 
podnosi estetykę okna.

Głębokość profilu
profil 74 mm zapewnia dobre
parametry termoizolacyjne.

2 lub więcej zaczepów na obwodzie okna 
znacząco utrudnia jego wyważenie.

Zapewnia wysokie parametry okna 
dotyczące termoizolacji, bezpieczeństwa, 
dźwiękoszczelności oraz ułatwia 
przenikanie światła do wnętrza 
pomieszczenia..

Energooszczędność Szczelność
Uw = 0,79 W/(m²·K)

Możliwość zastosowania pakietu szybowego Ug = 0,5 W/(m²·K)

Ciepła ramka Master Therm

System podwójnego uszczelnienia

Listwa podparapetowa

Najwyższa klasa szczelności



Optymalne 
rozwiązanie

V74

wyposażenie standardowe wyposażenie opcjonalne

Warianty wyposażenia
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o 2 zaczepy antywyważeniowe

4 zaczepy antywyważeniowe

Wszystkie zaczepy antywyważeniowe

Kontaktrony Safe+

Blacha przeciwrozwierceniowa

Okucie Bezpieczne Dziecko (Tilt-First)

Zawiasy o nośności do 130 kg

Zawiasy o podwyższonej nośności do 150 kg

Pakiety szybowe bezpieczne (laminowane, hartowane)

Klamki z kluczem lub przyciskiem
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a Pakiety dwuszybowe o współczynniku Ug = 1,1 W/(m²·K)

Pakiety trzyszybowe o współczynniku Ug = 0,6 W/(m²·K)

Pakiety trzyszybowe o współczynniku Ug = 0,5 W/(m²·K)

Ramki międzyszybowe stalowe

Ramki międzyszybowe ciepłe Master Therm

Ramki międzyszybowe ciepłe Master Therm Ultra

2 uszczelki

Listwa podparapetowa

Listwa podparapetowa energooszczędna
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a Pakiety dwu- i trzyszybowe o zwiększonej izolacyjności akustycznej

Mikrowentylacja w skrzydłach R/U

Stopniowany uchył (standard dla skrzydła o wys. 1041-1640 mm)

Blokada błędnego położenia klamki (standard dla skrzydła o wys. 641-1040 mm oraz 1641-2440 mm)

Ukryte zawiasy

Hamulec w klamce

Zatrzask balkonowy

Okna uchylno-przesuwne

Zgrzew V-Perfect 

Nawiewniki

Okucia (uchylno-przesuwne, odstawno-przesuwne)

Pakiety szybowe ornamentowe

Pakiety szybowe przeciwsłoneczne

Statyczne wklejanie szyb STV.

Wpasowujący się w aktualne trendy nowoczesny  
i minimalistyczny design.

Wysokie parametry systemu gwarantujące najwyższe 
standardy użytkowania.

Szklenie do 48 mm o współczynniku 0,5 W/(m²·K).

Łatwa dostępność materiałów, która zapewnia szybki termin 
realizacji zamówień. 

Wysokie parametry  
w korzystnej cenie.

System V74 dostępny jest  
w kolorze Realwood Woodec 
Turner Oak, który pozwala 
uzyskać naturalny efekt 
prawdziwego drewna.

M O D N Y
K O L O R

W tym unikalnym okuciu zawiasy są 
niewidoczne dla oka i nie deformują 
uszczelek, przez co zachowują 
wysoką szczelność okna i podnoszą 
walory estetyczne rozwiązania.

U K R Y T E
Z A W I A S Y

Ciepła ramka międzyszybowa Master 
Therm obniża ryzyko skraplania się 
pary wodnej na szybie wewnątrz 
pomieszczenia oraz zwiększa 
energooszczędność całego okna.

J E D E N  E L E M E N T
D W I E  K O R Z Y Ś C I


