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Stojíte před důležitým rozhodnutím výběru oken pro svůj dům či byt? Ať už se pouštíte do
novostavby nebo jen plánujete rekonstrukci, je dobré zamyslet se nad volbou správného
materiálu. Stejně tak, jako jsou oči oknem do lidské duše, tak i okna u domu dokáží ledasco
vypovědět o něm samém a jeho obyvatelích. Vyplatí se tedy vsadit na léty prověřené hodnoty.
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Vsaďte na dřevěná okna

    

Mezi trendy dnešní doby neodmyslitelně patří generacemi
osvědčené výrobky a produkty, k nimž bezpochyby patří
i dřevěná okna. Dřevo je  lehce zpracovatelné a dokáže
vytvořit hřejivou atmosféru v každém prostředí.

V mrazivých nocích, vánicích i letních vedrech budete se
svou uvážlivou volbou spokojeni. Vsaďte proto na značku
VEKRA, která je synonymem kvality a současně učiní
z vašeho domova příjemné a bezpečné místo k životu.

VEKRA sází na jakostní, ekologické a velmi pevné materiály. Okna a dveře vyrábí z nejkvalitnějších druhů dřev
jako je smrk, borovice nebo dub. Náročnější zákazníci mohou sáhnout po exkluzivním exotickém dřevě Meranti.
Jedná se o tropickou dřevinu  červenohnědého zbarvení, která je v Evropě pro výrobu otvorových výplní
nejžádanější svého druhu. Pochází z Malajsie a má  vynikající vlastnosti,  především ve stálosti a izolaci. Je pro
ni typická vysoká odolnost proti houbám a plísním, což také napomáhá k prodloužení životnosti, která je
minimálně sto let.

Váš dům si dřevěná okna zaslouží!

DESET VÝHOD DŘEVĚNÝCH OKEN
 

1.       Přírodní materiál
2.       Vysoká životnost
3.       Výborné izolační vlastnosti
4.       Estetická hodnota
5.       Možnost renovace
6.       Vynikající protihlukové atributy
7.       Možnost výběru druhu dřeva
8.       Široká paleta barev
9.       Ekologičnost
10.     Požární odolnost

     

Kontakt:
www.vekra.cz
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