VEKA partnerët afër Jush:
• KËTU DO TË FUTET LISTA E
KLIENTAVE NGA MAQEDONIA E
REGULLUAR SIPAS QYTETEVE
AGMAR PLAST dooel
Vrapčište, ul. 101 Br. BB
1238 Dobri Dol
T/F: +389 42 312 222
M: +389 72 562 111
M: +389 71 860 470
agmarplast@gmail.com
DE - NI ERPLAST dooel
ul. Naselno mesto bez uličen sistem
7504 s. Lazani, Dolneni
M: +389 70 636 550
M: +389 70 208 059
remzohasanovic@yahoo.com
hasanovikj@hotmail.com
GRADING PLAST dooel
Bul. Kuzman Josifovski Pitu
28 - 2/4, 1000 Skopje
T/F: +389 2 2460 552
M: +389 70 268 790
vlatko.antevski@gmail.com
ITAL ROLET 1 - ART dooel
Ul. Beličica br. 22
1230 Gostivar
T/F: +389 42 288 614
M: +389 70 215 614
italrolet1art@hotmail.com
KO-MAL-BORO dooel
Asnom 33-A
1400 Veles
T/F: +389 43 229 493
M: +389 78 478 800
M: +389 75 308 100
ko_mal_boro@yahoo.com
MEDA-3 doo
Nas. Drenovac 39
1220 Tetovo
T: +389 44 331 590
T/F: +389 44 343 882
M: +389 70 209 804
M: +389 70 389 363
amir-meda3@hotmail.com
www.meda-3.com.mk
MIDAPLAST doo
Leskovačka br. 2/2-3
1300 Kumanovo
T: +389 31 495 554
T/F: +389 31 422 992
M: +389 70 313 095
M: +389 70 334 419
darko_midaplast@hotmail.com
mimi_midaplast@hotmail.com

PROMONT INŽENERING dooel
ul. Železnička bb
2000 Štip
T/F: +389 32 606 449
M: +389 71 217 449
promont.inz@gmail.com
ROLOMATIK dooel
Kačanički pat bb
1000 Skopje
T: +389 2 322 32 80
F: +389 2 322 32 90
M: +389 70 21 79 77
info@rolomatik.com.mk
www.rolomatik.com.mk
SIMBOL KARTONAŽA dooel
Karaorman br. 6
7000 Bitola
T/F: +389 47 220 085
M: +389 70 207 146
M: +389 70 331 555
M: +389 70 339 666
protoprofil@gmail.com
kozinkovski@hotmail.com
TD ROCI TRADE dooel
ul. Naselno mesto bez uličen sistem
6330 s. Dolna Belica, Struga
T: +389 46 782 431
F: +389 46 782 358
M: +389 70 212 372
M: +389 70 362 545
M: +389 71 366 821
contact@rocitrade.com
www.rocitrade.com
VEKTOR PRO dooel
Bul. Partizanski odredi 70 B
d.c. Aluminka lok. br. 20
1000 Skopje
T/F: +389 2 30 63 050
M: +389 75 427 666
info@vektorpro.com
www.vektorpro.com
ZODI INŽINERING dooel
Lado Lapecot br. 88
7500 Prilep
M: +389 70 353 101
M: +389 78 376 436
dimenikoloski@yahoo.com
ŽUTI PLAST dooel
Proleterska br. 7
1330 Kriva Palanka
T/F: +389 31 376 085
M: +389 70 258 388
zutiplast@gmail.com
www.zutiplast.com

VEKA AG – Përfaqësia për Shqipëri,
Mal të Zi e Serbi
KUALITETI MIRËBESIMI SIGURIA
Izvorska 36/6, Beograd, Srbija
T: +381 (0) 11/ 305 71 81
F: +381 (0) 11/ 305 71 82
M: +381 (0) 63/ 222 076
M: +381 (0) 63/ 422 822
VTasevski@veka.com
www.veka.rs
www.veka.com
Adresa Gjermane
VEKA AG
Dieselstr. 8
D-48324 Sendenhorst
T: +49 2526 29 4315
F: +49 2526 29 4987
www.veka.com
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VEKA – dritare të bukura me forma dhe ngjyra të ndryshme
Apartamenti apo shtëpia për secilin prej nesh janë më tepër se vendi ku
banojmë. Është vendi ku jetojmë, kalojmë kohën e lirë dhe relaksohemi
me familjen. Prandaj është shumë e rëndësishme që vendi ynë i jetesës të
projektohet në mënyrë që të na mundësojë komoditet e siguri maksimale.
Ndër elementet arkitektonike që kontribuojnë në stilin e shtëpisë Tuaj
janë me siguri dritaret dhe dyert.
Nëse ndërtoni për veten shtëpi të re ose dëshironi të bëni renovimin dhe
ta bëni më me komoditet, e rëndësishme është, ndër të tjerat, t’i
kushtohet vëmendje dritareve dhe dyerve që ruajnë shtëpinë tuaj nga të
gjitha kushtet e m
otit. Dritaret dhe dyert janë elemente të rëndësishme që ndikojnë në bukurinë si të fasadës ashtu edhe brendësisë të
shtëpisë.
Dritaret dhe dyert nga profilet VEKA prodhohen në forma e madhësi të
ndryshme kështu që është praktikisht e mundur që të prodhohet çdo
formë e dritareve: drejtkëndëshe, trekëndëshe, harkore, ovale ose të
rrumbullakëta, që është veçanërisht e rëndësishme kur rinovohen
ndërtesat e vjetra dhe kur ka rëndësi që fasada të mbetet vizuelisht
e pandryshuar.
Përveç ngjyrës së bardhë, PVC dritaret mund të jenë në mbi 40 ngjyra,
modele dhe tekstura prej druri dhe alumini, që mund të kënaqin shijen
e atyre që zgjedhin më shumë. Dritaret VEKA janë zgjidhje e shkëlqyer
edhe për ndërtesat e reja, por edhe për rinovimin e ndërtesave të vjetra,
në sajë të kualitetit të lartë të profilit të PVC, të përshtatshëm për të gjitha
llojet e ndërtesave.
Nëse vendosni për sistemin e PVC VEKA, të jeni të sigurtë se do të
investoni për kohë të gjatë në cilësinë e jetës Tuaj.

Mirëmbajtje e thjeshtë
VEKA dritaret mbahen më shumë se thjeshtë, me
përdorimin e një lecke të butë dhe solucion të lehtë
për pastrim – pra nuk ka fërkim, bojra që hiqen dhe
copa të thara që hyjnë nën thonjë. Gjithashtu, dritaret
VEKA nuk kanë nevojë të lyhen, pra as të zhvishen,
rrafshohen as të pastrohet xhami prej ngjyrës.
Ngjyrat e dritareve VEKA janë shumë të qëndrueshme
dhe rezistente ndaj kushteve të ndryshme atmosferike, nuk zbehen, nuk mund t’i dëmtojnë as ndotja e
rëndë, as lagështia, as dielli i fortë, as shiu
i bezditshëm
Binduni edhe Ju për përparësitë e shumta nga
sistemi VEKA dhe do shihni botën me sytë më të
lumtur.

Izolimi Perfekt - për më shumë
qetësi dhe një klimë më të mirë
në shtëpi dhe vendet e punës
Dritaret e profilit VEKA kanë karakteristika
të përsosura izolimi, në sajë të të cilës ulin
ndjeshëm nivelin e zhurmës në hapësirë dhe
bëjnë prej shtëpisë ose apartamentit Tuaj
vend të rehatshëm.
Ndryshe nga dritaret e ndërtimit të vjetër, të
cilat kurrë nuk mbyllen plotësisht në afërsi
të të cilave fryn erë jo e këndshme, dritaret
moderne PVC ofrojnë izolim të shkëlqyer.
Dikur dritaret ishin të njohura si harxhuese
të energjisë, ndërsa gjeneratat e reja të
dritareve kontribuojnë më shumë në izolimin
termik. Kështu, ulen shpenzimet për ngrohje
në dimër ndërsa në verë ftohin, dhe
kontribojnë në kursimin e energjisë - e cila
më tej redukton ndotjen e ajrit, dhe kështu
ndihmon në ruajtjen e natyrës.
Nëse vendosni të bleni VEKA dritare
PVC, të jeni të sigurtë se investimi së
shpejti do t’Ju kthehet.

VEKA programi është fleksibil dhe i
shumëllojshëm
VEKA shumëfushore (tre, pesë dhe gjashtë fusha),
profilet janë prodhuar në sisteme të ndryshme, të cilat
ndryshojnë në dizajn dhe karakteristikat teknike: Ju keni
mundësi të zgjidhni midis kontureve klasike, të rrafshta
ose të kthyera, me sistemet e ndryshme të mbylljes e tre
thellësitë (70, 82 dhe 90mm), të ndërtimit. Kështu është
mundësuar që çdo dritare t’i përshtatet dëshirave tuaja
dhe kërkesave arkitektonike.
Në më shumë se 2000 profile, llajsne dhe pjesëve
shtesë për linja të ndryshme të sistemit, me siguri
do të gjeni zgjidhjen e vërtetë edhe për dritaret
Tuaja të reja.

Dyert dhe dritaret e qëndrueshme
- e sigurta është e sigurtë

Ruajtja nga drita dhe pamja e padëshiruar
Nëse shtëpia juaj gjendet „në anën me diell të rrugës“,
VEKA ka zgjidhje të vërtetë për Ju – VEKA roletat, perdet
e tendat me rrjetë. Të formuara shumë bukur, me pamje
tërheqëse dhe të sigurta – ofrojnë mbrojtje efektive nga
dielli, vapa dhe pamjet e padëshiruara, dhe prodhohen
në të njëjtat ngjyra dhe desene si profilet e dritareve.
Ashtu si të gjitha profilet e tjera VEKA, dhe perdet janë
bërë prej materialeve kualitative, afatgjatë dhe rezistues
në ndikime të ndryshme klimatike dhe rrezatimet UV. Të
lehtë për t’u mirëmbajtur, nuk kërkojnë lyerje dhe pastrim
të veçantë. Ndërmjet pjesëve që levizin është e mundur të
dozohet hyrja e dritës, dhe janë të pajisur me përforcim
metalik, i cili siguron statikën adekuate dhe shton sigurinë
prej hajdutëve.
Me sistemet e dritareve VEKA është më lehtë dhe e
thjeshtë që të zgjidhet pikërisht ajo që Ju duhet!

Shtëpia juaj mbron Juve dhe familjen Tuaj. Dritaret dhe
dyert janë ndër elementet më të rëndësishme të
mbrojtjes. Prandaj gjatë zgjedhjes, kini kujdes për
cilësinë dhe qëndrueshmërinë e tyre. Dritaret e bëra nga
profilet VEKA PVC janë jashtëzakonisht të qëndrueshme
dhe mund të përballojnë ngarkesa të mëdha. Me
ndihmën e sistemeve mbyllëse, xhamave dhe dorezave
te veçanta, ata mund të ofrojnë mbrojtje shtesë nga
vjedhjet, dhe të gjitha sipas kritereve më të rrepta të
sigurisë.
Siguria e shtëpisë tuaj është mjaft e rëndësishme, ndërsa
me ndihmën e VEKA PVC dritareve, dyerve të hyrjes dhe
dyerve për ballkone dhe tarraca e keni të garantuar
sigurinë, në sajë të besimit te materialet PVC prej të
cilave janë bërë dhe përforcimeve prej çeliku, që
ndodhen brenda profilit. E gjithë kjo i bënë ato më të
qëndrueshme dhe rezistente, nëse do të ketë përpjekje
të hapjes së dhunshme. Përveç kësaj, dyert e hyrjes VEKA
janë të pajisura edhe me përforcime shtesë në qoshet e
dyerve. Gjithashtu, në VEKA profile mund të futen edhe
dorezat për mbyllje me çelës si dhe lloji special i xhamit
që shton akoma më tepër mbrojtjen nga hajdutët.
Nëse doni siguri, mbështetuni te materialet me
kualitet të lartë VEKA.

Profilet VEKA Klasa A
Kualiteti i profilit është përcaktuar para së gjithash me
gjeometrinë e tij - madhësinë, forma e prerjes tërthore dhe
strukturën e pjesëve (dhomave) të ndryshme. Kështu, për
shembull, dhomat e mbushura me ajër dhe thellësia më e madhe
e ndërtuar përmirësojnë karakteristikat izoluese dhe stabilitetin
e dritareve, ndërsa muret më të trasha të profilit shërbejnë për
rritjen e fortësisë dhe rezistencës.
Në garën e përgjithshme për konkurrencën dhe luftën për çdo
klient ka tendencë për t’u ofruar sa më shumë të jetë e mundur
me çmim të pranueshëm. Te shumë prodhues kjo ka ulur deri
diku cilësinë, që është e dukshme vetëm në detaje dhe që
konsumatori nuk mund t’i shohë në shikimin e parë.
Pradaj kontrolloni mirë në cilën klasë janë dritaret që doni të
bleni dhe sa është trashësia e mureve të jashtme. Më e mira
është klasa A, që do të thotë se trashësia e murit është 3,0 mm
me nje tolerance prej 0,2 mm. Trashësia e mureve është shumë e
rëndësishme që vidat për fiksimin e sistemeve mbyllëse dhe
lidhësave të mund ta mbajnë me kualitet dritaren. Profilet e
klasës A janë më rezistente për kthim dhe shtrëmbërim nën
ngarkesë, ndërsa këndet janë më të forta dhe më rezistente si
ndaj fuqisë së çarjes ashtu edhe ndaj goditjeve.
Fuqia punues e kompanisë VEKA bazohet në respektimin e
plotë të standardeve të kualitetit në tërë botën, sepse VEKA
ka të njëjtat standarde si në tregun lindor dhe perëndimor.

