VERTEX S.A.
Vertex S.A. producent nowoczesnych osłon okiennych
Firma Vertex produkcję rozpoczęła w 1994 roku w fabryce w Pszczynie.
Aktualnie produkcja odbywa się w dwóch nowoczesnych zakładach
w Czechowicach-Dziedzicach. Firma posiada również biura handlowe
w głównych miastach Polski. Obecnie zaliczona jest do grona największych
producentów osłon okiennych w Polsce. Przynależność do międzynarodowego koncernu PISLA OY sprawiła, że produkty Vertex są dostępne
również w wielu krajach Europy. Profesjonalne doradztwo techniczne,
jakość, funkcjonalność, a także atrakcyjny design produktów sprawiają,
że firmie Vertex zaufała rzesza Klientów zarówno w Polsce, jak i zagranicą.
Osłony wewnętrzne i zewnętrzne
W ofercie osłon zewnętrznych są takie rozwiązania jak: rolety w kilku systemach, bramy, żaluzje fasadowe, markizy, moskitiery, rolety zewnętrzne
i wewnętrzne ScreenRoll oraz elektronika do rolet i bram. W gamie produktów wewnętrznych znajdują się m.in. rolety materiałowe, żaluzje pionowe
i poziome, plisy, rolety Dzień/Noc, rolety dachowe.
Rolety materiałowe
Rolety materiałowe są wykonane z doskonałej jakości tkanin. W ofercie
VERTEX S.A. dostępne są w kilku systemach kasetowych, wolnowiszących
oraz wiekogabarytowych. Szeroki wybór systemów, struktury i właściwości
tkanin oraz kolorystyki pozwala na idealne dopasowanie rolety.
Żaluzje poziome
Dostępne na rynku żaluzje różnią się znacząco od systemów spotykanych
w latach dziewięćdziesiątych. Obecnie to nowoczesne systemy osłon okiennych, które również stanowią elegancki i funkcjonalny element wystroju
wnętrz. Żaluzje poziome pozwalają na znakomitą regulację naświetlenia,
poprzez płynne nachylenie piórek. Firma Vertex proponuje bogatą kolorystykę żaluzji aluminiowych i drewnianych o piórkach w szerokościach
16, 25, 50 mm.
Rolety Dzień/Noc
Rolety Dzień/Noc składają się z podwójnej warstwy materiału, a sama
tkanina z pasów transparentnych i zaciemniających, które przesuwane
regulują dostęp światła. Materiały, poza bogatą kolorystyką, posiadają
również różną strukturę tkanin. W kolekcji Vertex są materiały wpasowujące się w eko aranżacje, a także idealnie gładkie przeznaczone do minimalistycznych wnętrz. W ofercie rolety Dzień/Noc dostępne są również
w systemach kasetowych.
Plisy okienne
Delikatny i piękny desing plis sprawia, że stanowią oryginalny dodatek
do aranżacji każdego wnętrza w dowolnym stylu. Główną zaletą tego
rodzaju osłon jest możliwości ich regulacji. Okno możemy odsłonić z góry,
z dołu lub też ustawić plisę wg. własnych potrzeb. Wykonane z wysokiej
jakości impregnowanego materiału dają się z łatwością wyczyścić. Plisy
są również do okien o nietypowych kształtach jak np. trapezowe, czy
trójkątne.

Żaluzje poziome
Żaluzje poziome pozwalają na znakomitą regulację naświetlenia, poprzez
płynne nachylenie piórek. Firma Vertex proponuje bogatą kolorystykę żaluzji aluminiowych i drewnianych o piórkach w szerokościach 16, 25, 50 mm.
Rolety zewnętrzne
Wysokiej klasy rolety zewnętrzne produkowane są z najlepszych komponentów, dzięki czemu cechuje je wysoka trwałość. Sterowanie może być
ręczne lub automatyczne.
ScreenRoll
W ofercie są również Screnn-y – nowoczesna linia osłon okiennych do stosowania wewnątrz, jak i na zewnątrz. Zatrzymują do 90% energii słonecznej.
Systemy Screen Roll stosowane są przede wszystkim w budynkach o dużych przeszkleniach, ale także znajdują zastosowanie jako alternatywa dla
tradycyjnej rolety materiałowej.
Markizy
Cieszącą się dużą popularnością wśród Klientów są również markizy
tarasowe wykonywane wyłącznie z najlepszej jakości włoskich tkanin pokrytych warstwą teflonu. Konstrukcja markizy wykonana jest z aluminium
lakierowanego na różne kolory co sprawia, że markiza jest funkcjonalna
i posiada elegancki wygląd.
Poprzez szeroką gamę produktów oraz szybką realizację zamówień, z zachowaniem nienagannej jakości firma Vertex sprosta nawet najbardziej
wymagającym Klientom. Nadrzędnym celem jest satysfakcja Odbiorców,
którzy zaufali naszemu doświadczeniu.
Zapraszamy do współpracy architektów, biura architektoniczne oraz
pracownie aranżacji wnętrz. Proponujemy nowoczesne rozwiązania, które
zadowolą nawet najbardziej wymagających Klientów. Zapewniamy atrakcyjne warunki współpracy oraz dostęp do: katalogów, wzorników tkanin
i kolorów, rysunków CAD oraz REVIT, informacji technicznych.
W celu uzyskania materiałów prosimy o kontakt: marketing@vertex.pl

VERTEX S.A.
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 25
tel. 32/ 214-53-31, 32/ 214-53-30
fax 32/ 214-53-51
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www.vertex.pl
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www.produktydlaarchitekta.pl

nazwa działu
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