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  Όλοι έχουν το  
αγαπημένο τους  
         χρώμα
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Προσέξτε τα εξής:
Για την ακριβή αντιστοιχία με το χρωματολόγιο 
που απεικονίζεται, ζητήστε από τον τοπικό 
συνεργάτη της VEKA πρωτότυπα δείγματα των 
επενδύσεων. Οι περιγραφές των αποχρώσεων 
της VEKA ενδέχεται να διαφέρουν από 
τις περιγραφές του κατασκευαστή των 
επενδύσεων. Οι διακοσμητικές επενδύσεις 
διαθέτουν σαγρέ επιφάνεια, εκτός εάν 
αναφέρεται ρητά κάτι άλλο.

Με την επιφύλαξη αλλαγών.

Υπόδειξη για κατασκευαστές κουφωμάτων:
Για τη διαθεσιμότητα κάθε επένδυσης σε 
σχέση με το επιθυμητό σύστημα προφίλ VEKA, 
ανατρέξτε στον εκάστοτε ισχύοντα πίνακα 
διακοσμητικών επενδύσεων VEKA. Αυτός είναι 
διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της VEKA στην 
ειδική περιοχή για τους συνεργάτες της VEKA.



    

Η ποικιλία χρωμάτων VEKA με μια ματιά

golden oak nussbaum

winchester douglasie

shogun AC shogun AD

cremeweiß
(ähnlich RAL 9001)

hellelfenbein
(ähnlich RAL 1015)

basaltgrau
(ähnlich RAL 7012)

basaltgrau ungenarbt (glatt)
(ähnlich RAL 7012)

brillantblau
(ähnlich RAL 5007)

kobaltblau
(ähnlich RAL 5013)

moosgrün
(ähnlich RAL 6005)

tannengrün
(ähnlich RAL 6009)

schwarzbraun aluminium gebürstet

mahagoni mooreiche braun siena rosso siena noce

streifendouglasie bergkiefer oregon III eiche hell eiche rustikal

shogun AF macore rosewood weiß
(ähnlich RAL 9010)

papyrusweiß
(ähnlich RAL 9018)

zinkgelb
(ähnlich RAL 1018)

lichtgrau
(ähnlich RAL 7035)

achatgrau
(ähnlich RAL 7038)

silbergrau
(ähnlich RAL 7001)

silbergrau ungenarbt (glatt)
(ähnlich RAL 7001)

anthrazitgrau
(ähnlich RAL 7016)

anthrazitgrau seidenglatt
(ähnlich RAL 7016)

schiefergrau
(ähnlich RAL 7015)

schiefergrau ungenarbt (glatt)
(ähnlich RAL 7015)

quarzgrau
(ähnlich RAL 7039)

ultramarinblau
(ähnlich RAL 5002)

stahlblau
(ähnlich RAL 5011)

monumentenblau
(ähnlich RAL 5004)

blaugrün
(ähnlich RAL 6004)

smaragdgrün
(ähnlich RAL 6001)

monumentengrün karminrot
(ähnlich RAL 3002)

rubinrot
(ähnlich RAL 3003)

braunrot
(ähnlich RAL 3011)

weinrot
(ähnlich RAL 3005)

crown platin (metallic) quarz platin (metallic) earl platin (metallic)

Επιδιώκετε την απόλυτη αρμονία στην πρόσοψη 
του κτιρίου, την αντίθεση ή ίσως κάτι ακραίο; 
Τα χρωματιστά παράθυρα τονίζουν το στυλ της 
κατοικίας σας και προσδίδουν μια επιπλέον 
νότα μοναδικότητας. Στη VEKA μπορείτε 
πολύ εύκολα να επιλέξετε την επένδυση που 
επιθυμείτε μέσα από μια μεγάλη γκάμα.

Δεν έχει σημασία αν θέλετε μονόχρωμα 
ή δίχρωμα παράθυρα και πόρτες. Με 
περισσότερες από 50 δυνατότητες, μοδάτους 
χρωματισμούς, σύγχρονες αποχρώσεις του γκρι 
ή εξαιρετικές απομιμήσεις ξύλου που ξεγελούν 
το μάτι, θα βάλετε εύκολα χρώμα στη ζωή σας!

Οι διακοσμητικές επενδύσεις της VEKA είναι 
ανθεκτικές στην υπεριώδη ακτινοβολία και 
τις καιρικές συνθήκες, δεν επηρεάζονται από 
χτυπήματα και γρατσουνιές και καθαρίζονται 
εύκολα. Η λεία ή σαγρέ, στην περίπτωση των 
απομιμήσεων ξύλου, διαμορφωμένη επιφάνεια 
των επενδύσεων δεν ξεθωριάζει ακόμη και μετά 
από δεκαετίες έκθεσης στις καιρικές συνθήκες.

Θα σας προσφέρουμε ευχαρίστως συμβουλές 
για τις πολυάριθμες δυνατότητες που έχετε!

Χρώματα και απομιμήσεις  

   ξύλου για κάθε γούστο


