VEKA партнери во Вашата близина:
- Битола - СИМБОЛ КАРТОНАЖА
дооел, ул. Караорман бр. 6
Тел/Факс: +389 47 222 350
+389 47 220 085
Моб: +389 70 207 146
+389 71 345 529
+389 70 331 555
+389 70 339 666
Email: bohemia@mt.net.mk
kozinkovski@hotmail.com
- Велес - КО-МАЛ-БОРО дооел,
Благој Кирков бр. 9
Тел/Факс: +389 43 229 493
Моб: +389 75 308 100
Email: ko_mal_boro@yahoo.com
- Гостивар - ИТАЛ РОЛЕТ / РЕКА
Г-Д Профил дооел, Беличица бр. 36
Тел/Факс: + 389 42 215 625
Моб: + 389 70 314 750
+ 389 70 215 614
Email: contact@italrolet.com.mk
info@italrolet.com.mk
Web: www.italrolet.com.mk

- Скопје - АЛДИНГ-ИНЖИНЕРИНГ
дооел - Карпош, Брадфорска 2-4 / 1
Моб: + 389 75 238 351
Email:
aleksandardrozdovski@yahoo.com
anenikoloska@yahoo.com
- Скопје - ВЛАСО-ГРАДБА,
Бул. Кузман Јосифовски Питу 28-2/4
Тел/Факс: +389 2 2460 552
Моб: +389 70 227 340
Email: vlatko.antevski@gmail.com
- Скопје - РОЛОМАТИК - Карпош,
Никола Парапунов 27/ ламела 1-38
Тел: +389 2 3223 280
Факс: +389 2 3223 290
Моб: +389 70 217 977
Email: info@rolomatik.com.mk
office@rolomatik.com.mk
Web: www.rolomatik.com.mk

- Крива Паланка - ЖУТИ ПЛАСТ
дооел, Наско Тамбурков 14
Тел/Факс: + 389 31 376 085
Моб: + 389 70 258 388

- Скопје - ТЕНЗОР,
бул. Партизански Одреди 70 Б
ДЦ. Алуминка лок. 20
Тел/Факс: +389 2 3063 050
Моб: +389 70 205 503
+389 75 205 503
Email: tenzor@t-home.mk
Web: www.tenzor.com.mk

- Куманово - МИДАПЛАСТ доо,
Лесковачка 2/2-3
(насеље Никуљане)
Тел: + 389 31 495 554
Факс: + 389 31 422 992
Моб: + 389 70 313 095
+ 389 70 334 419

- Струга - Б & А & Л,
Индустриска зона
Тел: + 389 46 787 978
Факс: + 389 46 784 278
Моб: + 389 70 356 479
+ 389 70 356 472
Email: bal-roci@hotmail.de

- Охрид - АЛСАС ОХРИД дооел,
1-ва Македонска Ударна Бригада 12
Тел/Факс: + 389 46 264 567
+ 389 46 257 652
Моб: +389 75 940 019
+389 75 304 567
Email: s_alsas@yahoo.com

- Струмица - В ИНЖЕНЕРИНГ доо,
Индустриска зона север – бб
Моб: + 389 72 274 411
+ 389 75 432 234
Email: vinzenering@yahoo.com

- Прилеп - АЛДИНГ-ИНЖИНЕРИНГ
Филијала Прилеп,
ул. Леце Котески бб
Моб: + 389 75 376 436
+ 389 75 376 437
+ 389 75 376 438
+ 389 75 238 351

- Тетово - МЕДА-3 доо,
Насеље Дреновац бр. 39
Тел: + 389 44 331 590
Тел/Факс: + 389 44 343 882
Моб: + 389 70 209 804
+ 389 70 389 363
Email: amir-meda3@hotmail.com
Web: www.meda-3.com

- Штип - ПРОМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ
дооел, Ванчо Велев бр.1
Тел/Факс: + 389 32 391 070
Моб: + 389 71 217 449
Email: promont_i@yahoo.com

VEKA AG - Претставништво за
Македонија, Албанија, Црна Гора
и Србија
КВАЛИТЕТ, ДОВЕРБА, СИГУРНОСТ
Изворска 36/6, Београд, Србија
Тел: + 381 (0) 11/305 71 81
Моб: + 381 (0) 63/ 222 076
Моб: + 381 (0) 63/ 422 822
Email: vtasevski@veka.com
Web: www. veka.rs
www. veka.com
Германска адреса
VEKA AG
Dieselstr. 8
D-48324 Sendenhorst
Тел: +49 2526 29 4315
Факс:+49 2526 29 4987
Web: www.veka.com

Прозорци и врати од
VEKA профили - врвен
квалитет за совршена
удобност
Посетете нè на саемот
на градежништво во
Скопје од 2 до 6 март, во
хала ХХ, на штандот хх

VEKA – убави прозорци, со разновидни форми и бои
Станот или куќата се за секој од нас повеќе од место каде што
домуваме. Тоа е простор во кој живееме, го поминуваме слободното
време и се релаксираме со семејството. Поради тоа е многу важно
нашиот животен простор да биде проектиран така што да може да
ни овозможи максимален комфор и сигурност. Меѓу архитектонските
елементи што придонесуваат за стилот на Вашиот дом се бездруго
прозорците и вратите.
Ако градите за себе нов дом или сакате да го реновирате и направите
поудобен, важно е, меѓу другото, да обрнете внимание на прозорците
и вратите што го штитат Вашиот дом од сите временски прилики и
неприлики. Прозорците и вратите се важни елементи што влијаат врз
убавината - како на фасадата така и на внатрешноста на куќата.
Прозорците и вратите од VEKA профили се произведуваат во различни
форми и големини, така што е можно да се произведе секоја форма
на прозорец: правоаголен, триаголен, лачен, овален и тркалезен,
што е посебно важно кога се реновираат стари згради и кога е важно
фасадата да остане визуелно непроменета.

VEKA програмата е флексибилна и
разновидна

VEKA повеќекоморни (со три, пет и шест комори)
профили се произведуваат во повеќе различни
системи, кои се разликуваат по дизајнот и техничките
особини: Вие имате можност за избор помеѓу класични,
рамни или заоблени контури, со различни системи
за затворање, и три длабини (58, 70 и 90 мм) за
вградување. На тој начин може секој прозорец да се
усогласи и со Вашите желби и со архитектонските
барања.
Меѓу повеќе од 2000 профили, лајсни и додатни
делови за различни линии на системи, сигурно
ќе се најде вистинско решение и за Вашите нови
прозорци.

Стабилни прозорци и врати - сигурно си е
сигурно!
Вашата куќа Ве штити Вас и Вашето семејство.
Прозорците и вратите се меѓу најважните елементи
на таа заштита. Затоа, при нивниот избор обрнете
внимание на нивниот квалитет и издржливост.
Прозорците изработени од VEKA ПВЦ профили се
извонредно стабилни и можат да издржат големи
опотоварувања. Со помош на специјални опкови,
стакла и рачки, тие можат дополнително да обезбедат
заштита од обивање, а сето тоа - според најстрогите
безбедносни критериуми.
Безбедноста на Вашиот дом е бездруго многу важна,
а со помош на VEKA ПВЦ прозорците, влезна врата
и врати за балкони и тераси, имате загарантирана
сигурност токму благодарение на квалитетот на
ПВЦ материјалите од кои тие се направени и на
појачувањата од челик што се наоѓаат внатре во
профилите. Сето тоа ги прави стабилни и отпорни
доколку дојде до обид за насилно отворање.
Покрај тоа, VEKA влезната врата е опремена и со
дополнителни појачувања во аглите на вратата. Исто
така, вo VEKA профилите може да се вградат и рачки
што се заклучуваат, како и специјален вид стакло кое
уште повеќе ја зголемува заштитата од провалници.

Ако се решите за VEKA ПВЦ столарија, бидете сигурни дека
долгорочно сте вложиле во квалитетот на Вашиот живот.

Едноставно одржување
VEKA прозорците се одржуваат повеќе од
едноставно, со употреба на мека крпа и благо
средство за чистење - значи нема рибање, боја што
се лупи и исушени парчиња што се вовлекуваат
под нокти. Исто така, VEKA прозорците не треба ни
да се бојадисуваат, па значи ни да се шмирглаат,
китираат, ниту да се чисти стаклото од боја.
Боите на VEKA столаријата се многу постојани
и отпорни на разни временски влијанија, не
избледнуваат, а не можат да им наштетат ни смог, ни
влага, ни јако сонце, ни упорен дожд.

Ако сакате сигурност, потпрете се на врвниот
квалитет на VEKA материјали.

Совршена изолација - за повеќе
мир и подобра клима во домот и
во деловниот простор
Прозорците од VEKA профили имаат врвни
изолациони својства, благодарение на тоа
значително го снижуваат нивото на бучава
во просторот, и ја прават Вашата куќа или
стан мирен и пријатен дом.
За разлика од прозорците на старата
градба, кои никогаш не дихтуваат целосно
и во чија близина непријатно дува,
модерните ПВЦ прозорци обезбедуваат
извонредна изолација. Некогаш прозорците
беа познати како растурачи на енергија,
додека новите генерации прозорци многу
повеќе придонесуваат за термоизолацијата.
Со тоа се намалуваат трошоците за греење
зимно време и за разладување - летно, а
се придонесува и за заштеда на енергија,
се намалува загадувањето на воздухот и се
помага за зачувување на природата.
Ако се решите за купување на VEKA
ПВЦ прозорци, бидете сигурни дека
инвестицијата набргу ќе Ви се исплати.

Доколку Вашиот дом се наоѓа „на сончевата страна од
улицата“, VEKA има вистинско решение за Вас - VEKA
ролентни, капаци и жалузини. Многу убаво обликувани,
со атрактивен изглед и сигурност - обезбедуваат
делотворна заштита од сонце, горештина и несакани
погледи, а се произведуваат во исти бои и дезени како и
прозорските профили.
Како и сите други VEKA профили, и капаците се
направени од квалитетен материјал, долготраен и
отпорен на разни климатски влијанија и ултравиолетово
зрачење. Лесни за одржување, не бараат бојадисување
и специјално чистење. Помеѓу подвижните делови
може да се регулира влегувањето на светлината, а се
опремени и со метално појачување, кое дава адекватна
статика и ја зголемува безбедноста од провалници.
Меѓу VEKA прозорските системи е полесно и
поедноставно да си изберете она што Ви е потребно!

Покрај во бела боја, ПВЦ прозорците може да бидат во над 40 бои,
дезени и текстури на дрво и алуминиум, така што може да го задоволи
вкусот и на оние најпребирливите. VEKA прозорците се извонредно
решение и за новоградба, но и за реновирање на стари згради благодарение на врвните ПВЦ профили, приспособливи за сите видови
објекти.

Уверете се и Вие во многубројните предности на
VEKA системот, и ќе гледате во светот со други и
повесели очи.

Заштита од светлина и несакани погледи

VEKA профили од А класа
Квалитетот на профилот е определен пред сè од неговата
геометрија - димензиите, формата на напречниот пресек и
структурата на различните комори. Така, на пример, повеќе
комори исполнети со воздух и поголема длабина за вградување
ги подобруваат изолационите својства и стабилноста на
прозорците, а подебелите ѕидови на прифилите придонесуваат
за зголемување на цврстината и отпорноста.
Во сеопштата трка за конкурентност и во борбата за секој
поединечен купувач, се има стремеж да се понуди што
повеќе за колку што е можно поприфатлива цена. Кај многуте
производители тоа го има донекаде соборено квалитетот,
што се гледа само во деталите и што купувачот не може да го
забележи на прв поглед.
Затоа проверете добро во која класа се прозорците што сакате
да ги купите и колкава е дебелината на надворешните ѕидови.
Најдобра е класата А, што значи дебелината на ѕидот да е 3,0
мм, со толеранција од 0,2 мм. Дебелината на ѕидовите е многу
битна за да можат шрафовите за прицврстување окови и шарки
квалитетно да го држат прозорецот. Профилите од класата А се
поотпорни на свиткување и искривување под оптоварување, а
аглите се поцврсти и поотпорни - како на сила од пукање, така
и на удари.
Деловната сила на компанијата VEKA се засновува врз
доследното придржување на стандардите на квалитетот во
целиот свет, зашто VEKA има исти стандарди и за источниот
и за западниот пазар.

