
V82 BLACK DESIGN
PIĘKNO I PRAGMATYZM

Więcej szczegółów na: www.vetrex.eu oraz w salonach sprzedaży.

Nie wybieraj między estetyką a użytecznością. Postaw na okno V82 Black Design  
– wyjątkową propozycję w ofercie Vetrex. V82 Black Design to niepowtarzalne  
połączenie ponadczasowego designu, wzbogaconego o wytworną czerń  
galwanizowanych okuć, z solidnością wykonania i energooszczędną konstrukcją. 



okna premium

termiczna ramka 
międzyszybowa master therm

większa o 6% izolacyjność 
cieplna całego okna oraz 
redukcja zjawiska kondensacji 
pary wodnej

potrójny układ uszczelek  
z uszczelką środkowa

zapewnia doskonałą szczelność, 
izolację akustyczną oraz izolację 
cieplną, pozostawiając jednocześnie 
suchą komorę okuciową

2-komorowe zespolenie 
szyb ug=0,5 wg en673

bardzo duża izolacja
cieplna zbliżona
do izolacyjności muru

listwa podparapetowa 
z uszczelką

optymalne połączenie okna 
z parapetem oraz doskonała 
izolacyjność termiczna  
i akustyczna

6-komorowe skrzydło 
82 mm

możliwość szklenia zespoleniami 
o grubości do 52 mm

wzmocnienie zamknięte 
w ramie

najwyższe parametry w zakresie 
statyki oraz bezpieczeństwa

7-komorowa rama 
z głębokością zabudowy 
82 mm

ochrona cieplna na
najwyższym poziomie

grubość ścianek 
zewnętrznych  
– najwyższa klasa a

naroża okien wykonane z profili
w klasie A są mocniejsze o ponad  
20% od profili klasy B

okucia roto nts w kolorze 
czarnym

niepowtarzalny charakter oraz 
większa odporność na korozję

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Uw=0,77 W/m²K*.

V82 BLACK DESIGN



www.vetrex.eu

Myśląc o budowie domu, starasz się selekcjonować dostawców i produkty. Inwestujesz czas  
i pieniądze, oczekując w zamian najwyższej jakości wykonania i dbałości o szczegóły. Sprawdź 
nas i okno V82 Black Design, stworzone przez zespół inżynierów Vetrex jako odpowiedź na głosy 
Klientów poszukujących rozwiązań trwałych, sprawdzonych, funkcjonalnych i dopracowanych 
w każdym calu. Okno V82 Black Design to wyjątkowe połączenie perfekcyjnego designu oraz 
najlepszego wyposażenia. Dzięki temu nasz produkt osiąga najwyższe parametry z zakresu 
energooszczędności, oferując jednocześnie elementy wyróżniające go spośród innych.

Więcej szczegółów dotyczących oferty Vetrex znajduje się na stronie www.vetrex.eu 
oraz w salonach sprzedaży.
SPRAWDŹ NASZĄ NOWOŚĆ!

  * wysokość okna w zakresie od 1117 mm do 1716 mm
** wysokość okna w zakresie do 1116 mm i powyżej 1716 mm

Piękno i pragmatyzm

FUNKCJONALNOŚĆ – parametry techniczne to nie wszystko. Równie ważny jest komfort użytkowania stolarki.  
Dlatego okno V82 Black Design wyposażone zostało w wygodną w obsłudze klamkę Secustik Swing oraz funkcję  
stopniowanego uchyłu* ze stabilizatorem, które pozwalają na łatwe sterowanie skrzydłem. Z kolei mechanizm  
mikrowentylacji zapewnia stały dopływ świeżego powietrza, wpływając na dobre samopoczucie domowników.

TRWAŁOŚĆ – zaawansowane technologicznie profile klasy A, o grubości ścianek wynoszącej min. 2,8 mm, wyposażono 
w wielokrotnie gięte wzmocnienia ze stali ocynkowanej. Taka konstrukcja gwarantuje wyjątkową odporność na działanie 
różnego rodzaju sił fizycznych, co przekłada się na długotrwałe, bezawaryjne funkcjonowanie okien oraz możliwość 
realizacji ambitnych projektów architektonicznych. Ochronę przed korozją zapewnia okucie pokryte specjalną powłoką  
cynkową, chromianowane i poddawane obróbce końcowej. Siedmioletnia gwarancja udzielana na ten system jest  
dodatkowym potwierdzeniem naszego przekonania o jakości produktu.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ – zaawansowane technologicznie, solidne profile, z 6-komorowym skrzydłem oraz  
7-komorową ramą z uszczelką środkową o głębokości zabudowy 82 mm, jak również dwukomorowy pakiet szybowy  
z ramką Master therm, wraz z szeregiem innych konstrukcyjnych detali gwarantują doskonałe właściwości  
w zakresie izolacyjności termicznej. Standardowe wyposażenie obejmuje również 2-komorowe zespolenie szyb 
Ug=0.5 wg EN673. Dzięki temu, uzyskując bardzo korzystne parametry w zakresie izolacji cieplnej, okno spełnia 
wymagania dla stolarki do domów energooszczędnych.

BEZPIECZEŃSTWO – okno V82 Black Design zostało opracowane tak, aby zagwarantować bezpieczeństwo codziennego  
użytkowania. Służą temu m.in. blokada uchyłu, chroniąca przed zatrzaskiwaniem skrzydła oraz blokada błędnego  
położenia klamki z podnośnikiem skrzydła**, które mają zapewnić długotrwałą funkcjonalność stolarki i wysoką  
odporność na różnego rodzaju obciążenia. Każde skrzydło standardowo posiada dwa zaczepy antywyważeniowe, które 
dodatkowo zabezpieczają okno przed próbami sforsowania go przez włamywaczy. 

ESTETYKA – to właśnie okna są elementem, które w znacznym stopniu decydują o stylistyce budynku, a detale, w które 
wyposażona jest stolarka, sprawiają, że zyskuje ona niepowtarzalny styl. Dzięki unikalnym, niedostępnym w ofercie  
innych marek, czarnym, galwanizowanym okuciom ROTO NTS, harmonizującym z oryginalnym wzornictwem profilu, okno 
nabiera ekskluzywnego i nowoczesnego charakteru. Najszersza na rynku 48-barwna paleta profili, a także możliwość  
dobrania klamek, ramek międzyszybowych i uszczelek do koloru ram okiennych, pozwalają perfekcyjnie dopracować 
okno pod kątem estetyki, tworząc niepowtarzalny design.
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Ufają nam Klienci
z całej Europy.
Zaufaj nam i Ty.

Vetrex Sp. z o.o.
ul. Skarszewska 13, 83-110 Tczew/Rokitki

tel. 58 692 24 00, fax 58 692 24 24

www.vetrex.eu, vetrex@vetrex.eu




