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Style

За оваа иновативна површина се користи врвна 
патетнирата технологија за да создаде ултра мазна, 
ултра глатка  површина од која ќе имаме 
многубројни придобивки при вградувањето . 

Повеќе од модерна мат површина  сега е толку 
популарна  како текстурална  површина и е избор 
за голем број стилски и модерни проекти. Веќе 
подолговреме  е најпопуларна помеѓу архитектите  
и дизајнерите, но оваа софистицирана површина се 
повеќе ја бараат и остроумните потрошувачи кои 
имаат веќе изграден стил.  
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ВЕКТОР про Ви го претставува 

Ексклузивен материјал изработен од 
компанијата VEKA AG кој ќе направи  
револуција во индустријата за 
прозорци и врати .

na ureduvawe 
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SPECTRAL  користи технологија 
на следната генерација и 
создава површина кој неможе 
да се совпадне со друга мат 
површина на Пвц на пазарот .  

SPECTRAL е високоиздржлив 
и е исклучително отпорен на 
гребење, на површината не се 
оставаат траги. Оваа посебна
површина е отпорна на УВ 
светлина на временски услови 
и на хемикалии.

Нечистотијата може да се 
избрише со леснотија за 
производ да останува убав 
подолго време.
SPECTRAL рефлектира
помалку светлина од 
повеќето „мат“ нијанси, 
генерирајќи изглед на 
ултраматот што апсорбира 
наместо да ја одбива 
светлината. Оваа уникатна 
интеракција со светлината 
создава погуста и побогат 
квалитетна боја за 
единствена   привлечност. 

Кога го создававме  SPECTRAL, размислувавме 
за Вас. Ние со сигурност создадовме   
оригинален производ кои не само што 
изгледа одлично тој  и нуди исклучителни 
перформанси.

Ultra m a tt
mazna povr{ina 
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  МАЗНА И МЕКА КАКО 
ДОПИР 

  
 
ПРЕКРАСНО ЧУСТВО 
   НА ДОПИР КАКО 
   ШТО И ИЗГЛЕДА .
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na prv pogled



10 години
гаранција

Иновативна 
ултрамат 

технологија

 Дефинирано, 
елегантно и 
долготрајно

Мек на 
допир

Голем отпор 
на UV зраци

Голем отпор на 
хемикалии

Голем отпор на 
гребаници 

Рефлектира помалку   
светлина од други                
мат површини

 

Лесна за чистење

Комплетно 
се рециклира

Достапен во 
повеќе бои

Голем отпор на 
екстремни временски 

услови

Може да се комбинира со 
други бои од палетата

 на бои на VEKA

 Eксклузивно 
од  VEKA

Не остава траги
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 C olour
SPECTRAL е достапен во повеќе бои 
– anthrazit ultramatt, fenstergrau ultramatt, umbra 
ultramatt ...
  Spectral е достапен по специјална нарачка , може да 
се комбинира во две различни бои од внатрешна и 
надворешна страна 
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Graphite Black
VEKA SPECTRAL

anthrazit ultramatt

VEKA SPECTRAL

umbra ultramatt

VEKA SPECTRAL

fenstergrau ultramatt
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Graphite Black
VEKA SPECTRAL

anthrazit ultramatt

VEKA SPECTRAL

umbra ultramatt

VEKA SPECTRAL

fenstergrau ultramatt
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M70

With its clean bevelled design M70 
offers the contemporary look that 
consumers demand.

With slimmer sightlines and leading 
thermal performance, M70 offers an 
alternative to aluminium and timber 
with the advanced performance 
associated with PVCu. This 70mm 
fully integrated multichambered 
system includes steel reinforcement  
for additional durability, security 
and thermal efficiency.

S - SPECTRAL is only available  
on bevelled or flat surfaces.

LAMINATION CHART

For more information  
or to order a SPECTRAL  
or Variations swatch book,  
contact us on: 

01282 716611 

salesenquiry@veka.com

veka.co.uk
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