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Upozornění:
Pro závazný výběr zobrazených dekoračních fólií
si od svého dodavatele oken VEKA vyžádejte originální 
vzorky fólií. Označení odstínů používané firmou VEKA 
se může lišit od označení výrobce fólií. Dekorační fólie 
bez bližšího údaje o textuře mají rýhovaný povrch. 

Změny vyhrazeny.

Pokyny pro výrobce oken:
Dostupnost jednotlivých fólií pro požadované systémy 
profilů VEKA najdete v aktuálně platném vzorníku 
dekoračních fólií VEKA. Ten je k nahlédnutí
na webové stránce VEKA v části dostupné
přihlášeným partnerům VEKA.

SVET BAREV VEKA



Harmonicky ladící s fasádou, nebo kontrastní a spíše 

extravagantní. Barevná okna zdůrazní styl Vašeho 

domu a dodají mu větší individualitu. U nás si můžete

z obsáhlého vzorníku dekorů bez námahy vybrat

svou oblíbenou barvu.

Nehraje přitom vůbec žádnou roli, přejete-li si okna 

jednobarevná,  nebo s odlišnými barvami na vnější

a vnitřní straně oken – s více než 50 stylovými odstíny, 

sytými trendovými barvami, atraktivními šedivými 

tóny nebo  věrnou imitací dřeva si hravě uděláte 

barevnější život!

Dekorační fólie VEKA jsou vysoce odolné vůči

UV záření a vlivům počasí, nárazu a poškrábání

a snadno se čistí. Jejich hladký nebo – u dřevěných 

dekorů – přírodně strukturovaný povrch odolává

bez nejmenší známky vyblednutí, větru a počasí

po dlouhá desetiletí.

Rádi Vám poradíme s rozmanitými designovými 

možnostmi!

golden oak
zlatý dub

nussbaum
ořech

winchester douglasie
douglaska

shogun AC shogun AD

cremeweiß
krémová (jako RAL 9001)

hellelfenbein
světlá slonová kost (jako RAL 1015)

basaltgrau
čedičová šedá (jako RAL 7012)

basaltgrau ungenarbt (glatt)
čedičová šedá (hladký povrch

bez struktury), (jako RAL 7012)

brilliantblau
brilantní modrá (jako RAL 5007)

kobaltblau
kobaltová modrá (jako RAL 5013)

moosgrün
mechová zelená (jako RAL 6005)

tannengrün
jedlová zelená (jako RAL 6009)

schwarzbraun
černohnědá

aluminium gebürstet
kartáčovaný hliník

mahagoni
mahagon

mooreiche
bahenní dub

braun
hnědá

siena rosso siena noce

streifendouglasie
pruhovaná douglaska

bergkiefer
horská borovice

oregon III eiche hell
dub světlý

eiche rustikal
rustikální dub

shogun AF macore rosewood weiß
bílá (jako RAL 9010)

papyrusweiß
papyrusová bílá (jako RAL 9018)

zinkgelb
zinková žlutá (jako RAL 1018)

lichtgrau
světle šedá (jako RAL 7035)

achatgrau
achátová šedá (jako RAL 7038)

silbergrau
stříbrnošedá (jako RAL 7001)

silbergrau ungenarbt (glatt)
stříbrnošedá (hladký povrch bez struktury)

(jako RAL 7001)

anthrazitgrau
antracitová šedá (jako RAL 7016)

anthrazitgrau seidenglatt
antracitově šedá (s hedvábně hladkým 

povrchem), (jako RAL 7016)

schiefergrau
břidlicová šedá (jako RAL 7015)

schiefergrau ungenarbt (glatt)
břidlicová šedá (hladký povrch
bez struktury), (jako RAL 7015)

quarzgrau
křemenná šedá (jako RAL 7039)

ultramarinblau
ultramarinová modrá (jako RAL 5002)

stahlblau
ocelová modrá (jako RAL 5011)

monumentenblau
modročerná (jako RAL 5004)

blaugrün
modrozelená (jako RAL 6004)

smaragdgrün
smaragdová zelená (jako RAL 6001) 

monumentengrün 
zelenočerná

karminrot
karmínová červená (jako RAL 3002)

rubinrot
rubínová červená (jako RAL 3003)

braunrot
červenohnědá (jako RAL 3011)

weinrot
vínová červená (jako RAL 3005)

crown platin (metallic)
(povrch s metalickým efektem)

quarz platin (metallic)
(povrch s metalickým efektem)

earl platin (metallic)
(povrch s metalickým efektem)

Od klasických po moderní:
Dekoracní fólie VEKA

pro každý styl

Paleta odstínu dekoracních fólií VEKA



    

Harmonicky ladící s fasádou, nebo kontrastní a spíše 

extravagantní. Barevná okna zdůrazní styl Vašeho 

domu a dodají mu větší individualitu. U nás si můžete

z obsáhlého vzorníku dekorů bez námahy vybrat

svou oblíbenou barvu.

Nehraje přitom vůbec žádnou roli, přejete-li si okna 

jednobarevná,  nebo s odlišnými barvami na vnější

a vnitřní straně oken – s více než 50 stylovými odstíny, 

sytými trendovými barvami, atraktivními šedivými 

tóny nebo  věrnou imitací dřeva si hravě uděláte 

barevnější život!

Dekorační fólie VEKA jsou vysoce odolné vůči

UV záření a vlivům počasí, nárazu a poškrábání

a snadno se čistí. Jejich hladký nebo – u dřevěných 

dekorů – přírodně strukturovaný povrch odolává

bez nejmenší známky vyblednutí, větru a počasí

po dlouhá desetiletí.

Rádi Vám poradíme s rozmanitými designovými 

možnostmi!

golden oak
zlatý dub

nussbaum
ořech

winchester douglasie
douglaska

shogun AC shogun AD

cremeweiß
krémová (jako RAL 9001)

hellelfenbein
světlá slonová kost (jako RAL 1015)

basaltgrau
čedičová šedá (jako RAL 7012)

basaltgrau ungenarbt (glatt)
čedičová šedá (hladký povrch

bez struktury), (jako RAL 7012)

brilliantblau
brilantní modrá (jako RAL 5007)

kobaltblau
kobaltová modrá (jako RAL 5013)

moosgrün
mechová zelená (jako RAL 6005)

tannengrün
jedlová zelená (jako RAL 6009)

schwarzbraun
černohnědá

aluminium gebürstet
kartáčovaný hliník

mahagoni
mahagon

mooreiche
bahenní dub

braun
hnědá

siena rosso siena noce

streifendouglasie
pruhovaná douglaska

bergkiefer
horská borovice

oregon III eiche hell
dub světlý

eiche rustikal
rustikální dub

shogun AF macore rosewood weiß
bílá (jako RAL 9010)

papyrusweiß
papyrusová bílá (jako RAL 9018)

zinkgelb
zinková žlutá (jako RAL 1018)

lichtgrau
světle šedá (jako RAL 7035)

achatgrau
achátová šedá (jako RAL 7038)

silbergrau
stříbrnošedá (jako RAL 7001)

silbergrau ungenarbt (glatt)
stříbrnošedá (hladký povrch bez struktury)

(jako RAL 7001)

anthrazitgrau
antracitová šedá (jako RAL 7016)

anthrazitgrau seidenglatt
antracitově šedá (s hedvábně hladkým 

povrchem), (jako RAL 7016)

schiefergrau
břidlicová šedá (jako RAL 7015)

schiefergrau ungenarbt (glatt)
břidlicová šedá (hladký povrch
bez struktury), (jako RAL 7015)

quarzgrau
křemenná šedá (jako RAL 7039)

ultramarinblau
ultramarinová modrá (jako RAL 5002)

stahlblau
ocelová modrá (jako RAL 5011)

monumentenblau
modročerná (jako RAL 5004)

blaugrün
modrozelená (jako RAL 6004)

smaragdgrün
smaragdová zelená (jako RAL 6001) 

monumentengrün 
zelenočerná

karminrot
karmínová červená (jako RAL 3002)

rubinrot
rubínová červená (jako RAL 3003)

braunrot
červenohnědá (jako RAL 3011)

weinrot
vínová červená (jako RAL 3005)

crown platin (metallic)
(povrch s metalickým efektem)

quarz platin (metallic)
(povrch s metalickým efektem)

earl platin (metallic)
(povrch s metalickým efektem)

Od klasických po moderní:           
Dekoracní fólie VEKA    

              pro každý styl

Paleta odstínu dekoracních fólií VEKA
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Upozornění:
Pro závazný výběr zobrazených dekoračních fólií
si od svého dodavatele oken VEKA vyžádejte originální 
vzorky fólií. Označení odstínů používané firmou VEKA 
se může lišit od označení výrobce fólií. Dekorační fólie 
bez bližšího údaje o textuře mají rýhovaný povrch. 

Změny vyhrazeny.

Pokyny pro výrobce oken:
Dostupnost jednotlivých fólií pro požadované systémy 
profilů VEKA najdete v aktuálně platném vzorníku 
dekoračních fólií VEKA. Ten je k nahlédnutí
na webové stránce VEKA v části dostupné
přihlášeným partnerům VEKA.

SVET BAREV VEKA


