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Kvalitní profil 

10
0 % kvalita

pouze od firmy VEK
A

Profi ly třída A
dle DIN EN 12608

Třída sama pro sebe: 
kvalita od firmy VEKA

Obraťte se na nás – těšíme se na Vás!

Okno se stává designovým prvkem.
VEKA SPECTRAL: Výjimečná povrchová úprava.

Společnost VEKA, která je dodavatelem profilů třídy A dle normy 
EN 12608, tj. nejvyššího standardu pro plastová okna, je značkou 
nejlepší kvality bez kompromisů. Prokazatelně jsou okna z profilů 
VEKA stabilnější, mají vyšší torzní tuhost a zároveň lepší pevnost 
v místě šroubových spojů. Kromě toho zajišťují ideální hodnoty 
tepelné a zvukové izolace. 

Jedinečná povrchová úprava VEKA SPECTRAL propůjčí vašim 
oknům doposud nevídané estetické možnosti. Také u této 
povrchové úpravy plastových oken jsme mysleli na trvalou 
udržitelnost, a proto lze profily opatřené povrchovou úpravou 
VEKA SPECTRAL, jakož i všechny ostatní systémy VEKA, bez 
jakéhokoliv omezení recyklovat.



Kvalita od firmy VEKA 
Tato vysoce hodnotná povrchová úprava 
s 10letou zárukou na odolnost proti povětrnostním 
vlivům esteticky pozvedne vzhled každého domu.

Ultramatný
Nezaměnitelný matný efekt dodá oknům mimořád-
ně elegantní vzhled.

Jedinečný 
Sametově hebký povrch učiní z dotyku jedinečný 
zážitek.

Anti-graffiti 
Povrch s anti-graffiti efektem odpuzujícím nečistoty 
se mimořádně snadno čistí a nezůstávají na něm 
otisky prstů.

Speciálně tvrzený 
Tato inovativní povrchová úprava je odolná proti 
poškrábání a otěru. Zároveň je také stálá vůči 
působení povětrnostních vlivů, což ji činí extrémně 
trvanlivou. 

VEKA SPECTRAL
Udělá z oken skutečné mistrovské dílo.

Za moderními plastovými okny se skrývá mnoho inovací a technického 

know-how. Po desetiletí totiž musí při každodenním používání odolávat  

náročným technickým i vizuálním požadavkům konečných spotřebitelů.  

Díky svému unikátnímu designu, jedinečnému sametově hebkému po-

vrchu na dotyk a celé řadě dalších technických výhod propůjčí VEKA 

SPECTRAL, tato nová technologie povrchové úpravy, vašim oknům  

novou, doposud neobjevenou estetickou dimenzi.

VEKA SPECTRAL  
anthrazit ultramatt

VEKA SPECTRAL 
umbra ultramatt 

VEKA SPECTRAL  
fentergrau ultramatt 

Neodolatelný 
na dotek

Fascinující 
na pohled

Technicky 
vyzrálý

První exkluzivní barevné tóny v nabídce:
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