
Poznaj okna nowej generacji. Odważ się na  

ultranowoczesny design i napełnij dom światłem. 

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

Cechą wyróżniającą system jest możliwość prawie całkowitego przysłonięcia profili okiennych elewacją, dzięki czemu są 
one niemal niewidoczne od strony zewnętrznej budynku. Dzięki takiej konstrukcji okno dodatkowo uzyskuje rewelacyjne 
parametry w zakresie izolacji cieplnej, spełniając wymogi dla stolarki do budownictwa energooszczędnego.



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 jednocze-
śnie suchą komorę okuciową.

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

bardzo duża izolacja
cieplna zbliżona
do izolacyjności muru.
Pakiety szybowe wklejane 
w profil skrzydła zapewniają 
bardzo dobrą statykę. 

listwa podparapetowa 
z uszczelką

optymalne połączenie okna 
z parapetem oraz doskonała 
izolacyjność termiczna  
i akustyczna.

uszczelka
wypełniająca

pomaga w utrzymaniu czystości.

skrzydło schowane
za ramą okienną

zapewnia oryginalny efekt 
wizualny.

wzmocnienie zamknięte 
w ramie

najwyższe parametry w zakresie 
statyki oraz bezpieczeństwa.

5-komorowa rama 
z głębokością zabudowy 
82 mm

specyficzna budowa profili 
powoduje, że od strony 
zewnętrznej ramy okienne są 
prawie niewidoczne.
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 nt designo
z krytą stroną zawiasową

niezwykle mocne okucie, które 
pozwala skonstruować skrzydło 
okienne o wadze do 150 kg.
Nie deformuje uszczelek.

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna jednoskrzydłowego o wymiarach 1230 x 1480 mm wynosi 0,75 W/m²*K

V82 MODERN DESIGN



www.vetrex.eu

System V82 Modern Design jest ultranowoczesnym rozwiązaniem pod względem wzornictwa 
i technologii. Wyróżnia go specyficzne złożenie profili, w którym skrzydło zostało schowane 
za ramą okienną, a ościeżnica ukryta za warstwą ocieplenia, dzięki czemu konstrukcja jest 
praktycznie niewidoczna od strony zewnętrznej budynku, nadając mu spektakularny efekt 
wizualny. Charakterystyczna forma ram i korzystniejsza proporcja ich powierzchni do szyb 
sprawia, że do wnętrza wpada więcej światła, a przeszklenie optycznie staje się większe. System 
charakteryzuje się korzystnymi właściwościami użytkowymi: energooszczędnością (Uw = 0,75 
W/m2*K), solidnością oraz bezpieczeństwem i jest specjalnie przystosowany do montażu pod 
warstwą ocieplenia. Taki sposób osadzania okien przekłada się na jeszcze lepsze parametry w 
zakresie izolacji akustycznej i termicznej, dzięki czemu rozwiązanie z powodzeniem może być 
stosowane w domach o standardzie energooszczędnym.

ESTETYKA – dzięki pomysłowej budowie, gdzie profil skrzydła ukryty jest za profilem ościeżnicy, zamaskowanej za ocie-
pleniem budynku, ramy są niemal niewidoczne. Zapewnia to oknom wyjątkowo nowoczesny, minimalistyczny charakter. 
Purystyczną formę przeszkleń dopełniają ukryte okucia, niezaburzające obrysu okien. W porównaniu z tradycyjnymi 
rozwiązaniami, powierzchnia szyby w przeszkleniach wykonanych w systemie V82 Modern Design stanowi znacznie 
większy procent. W efekcie okna sprawiają wrażenie bardziej przestronnych, lżejszych i jaśniejszych. Surowe wzornic-
two okien doskonale wpisuje się w nowoczesną estetykę, czerpiąc z najlepszych modernistycznych wzorców. Profile 
wykorzystywane w tym systemie mają kolor biały, jednak dzięki możliwości zastosowania na nich od strony zewnętrznej 
osłon aluminiowych w dowolnym odcieniu z palety RAL Classic, inwestor zyskuje szerokie możliwości aranżacyjne przy 
dopasowaniu koloru okien do charakteru budynku.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ – 5-komorowy profil o głębokości zabudowy 82 mm i współczynniku Uf=1,0 W/m2*K jest 
dodatkowo chroniony przed chłodem poprzez dedykowany sposób montażu. Zabudowanie warstwą ocieplenia ram, 
będących najbardziej newralgicznym elementem okna, decydującym o jego właściwościach izolacyjnych, pozwala 
osiągnąć parametry przeszklenia odpowiadające wymogom dla stolarki do domów w standardzie energooszczęd-
nym. Już w podstawowej wersji system wyposażony jest w dwukomorową szybę z ramką termiczną Master therm 
o współczynniku Ug=0,5 W/m2*K wg EN673, uzyskując ciepłochronne właściwości porównywalne z parametrami 
murowanej ściany. 

DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ – wytrzymała budowa i szczelność okna wpływają też na właściwości akustyczne okna. Już
w standardzie współczynnik Rw = 34 (-2; -7) dB, co oznacza, że system z powodzeniem może być stosowany w hałaśli-
wych miejscach, zapewniając wytłumienie dźwięków do komfortowego poziomu. W wyjątkowych przypadkach właści-
wości akustyczne przeszklenia można wzmocnić poprzez zastosowanie szerszych, dźwiękoszczelnych pakietów szybo-
wych, ponieważ profil okna z powodzeniem mieści pakiety o szerokości aż do 60 mm. 

TRWAŁOŚĆ – system zaprojektowany jest z myślą o wieloletnim użytkowaniu i dostosowany do realizacji ambitnych 
konstrukcji. Profile w klasie A, o grubości ścianek wynoszącej min. 2,8 mm, są usztywnione wielokrotnie giętymi wzmoc-
nieniami ze stali ocynkowanej, co zapewnia oknom odporność na działanie sił fizycznych i umożliwia wykonanie prze-
szkleń o znacznych wymiarach. Solidność rozwiązania zapewniają też okucia z krytą stroną zawiasową. Dzięki specy-
ficznej konstrukcji utrzymują one skrzydła o większej powierzchni i wadze niż standardowe rozwiązania i pozwalają 
na ich wyposażenie w ciężkie pakiety szybowe, np. dźwiękoszczelne lub antywłamaniowe. Dodatkowo, standardowo 
stosowana technologia szyb wklejanych do profili sprawia, że przeszklenie uzyskuje wzorową statykę.

BEZPIECZEŃSTWO – Starannie opracowana, wytrzymała konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Każde skrzy-
dło standardowo wyposażone jest w 2 lub 3 (w przypadku okien RU) zaczepy antywyważeniowe, chroniące przed naj-
częściej stosowaną metodą włamania. Możliwe jest również zainstalowanie kontaktów magnetycznych Safe+, które po 
podłączeniu do centrali alarmowej dodatkowo zabezpieczają dom przed wizytą nieproszonych gości. Profil okna jest 
kompatybilny z pakietami szybowymi o łącznej szerokości od 34 do 60 mm. Z powodzeniem można więc dodatkowo 
wyposażyć przeszklenie w szeroki, antywłamaniowy pakiet szybowy z tzw. szybą bezpieczną P4 o właściwościach ciepło-
chronnych, dzięki czemu, wybierając rozwiązanie skuteczniej zabezpieczające przed włamaniem, nie trzeba rezygnować
z właściwości energooszczędnych. 

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

SPRAWDŹ NASZĄ NOWOŚĆ!

SPEKTAKULARNY WYMIAR MINIMALIZMU



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

partner handlowy

RU
LT

LV

SENO

DK

GB

ES

DE

FR

L

IT

CZ

A
CH

SK

HU

GR

BE

Ufają nam Klienci
z całej Europy.
Zaufaj nam i Ty.


