VERTEX S.A.
Żaluzje fasadowe – komfortowe osłony okienne
Oferowane przez Vertex żaluzje fasadowe są produktem zaprojektowanym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Zostały stworzone z myślą o potrzebach architektów,
producentów, dystrybutorów, a przede wszystkim użytkowników
końcowych. Systemy tych przesłon zewnętrznych dają nieograniczoną możliwość konfiguracji położenia lamel dzięki czemu,
kontrola poziomu nasłonecznienia pomieszczeń jeszcze nigdy nie
była tak prosta.
Dodatkowe wyposażenie w napęd elektryczny, czujnik nasłonecznienia pozwala na funkcjonalne oraz w pełni automatyczne zarządzanie
fasadą całego budynku. Połączenie systemu żaluzji fasadowych
z systemem klimatyzacji oraz oświetlenia pozwala na stworzenie
zaawansowanego inteligentnego budynku chroniącego środowisko
naturalne. Doskonałe do dużych obiektów. Płynne sterowanie ręczne
lub elektryczne, a do tego możliwość współpracy z systemem automatyki pogodowej. To bardzo funkcjonalne rozwiązanie. Producent
wykonuje je na indywidualny wymiar, dostosowany do potrzeb
każdego Klienta. Nadają elewacji budynku interesujący wygląd.
Żaluzje fasadowe dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej.
Rolety ScreenRoll
Rolety ScreenRoll można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Są uniwersalne. Świetnie będą komponować się w domach, mieszkaniach, jak i w biurowcach, czy obiektach użyteczności publicznej.
Rolety zewnętrzne
Wysokiej klasy rolety zewnętrzne produkowane są z najlepszych
komponentów, dzięki czemu wyróżnia je wysoka trwałość. Bogata kolorystyka sprawia, że rolety są doskonałym elementem dekoracyjnym.
Rolety wewnętrzne materiałowe
Rolety materiałowe są wykonane z doskonałej jakości tkanin.
W ofercie VERTEX S.A. dostępne są w kilku systemach kasetowych,
wolnowiszących oraz wielkogabarytowych.
Plisy okienne
Oryginalny dodatek do aranżacji każdego wnętrza w dowolnym stylu. Główną zaletą tego rodzaju osłon jest możliwości ich regulacji.
Okno można odsłonić z góry, z dołu lub też ustawić plisę według
własnych potrzeb.
Żaluzje aluminiowe i drewniane
Vertex S.A. proponuje bogatą kolorystykę żaluzji aluminiowych
o piórkach w szerokościach 16, 25, 50 mm. Piórka żaluzji aluminiowych mogą być jednobarwne, dwustronnie kolorowe, drewnopodobne, czy też perforowane.
Oprócz standardowych osłon okiennych Vertex oferuje produkty
na zamówienie indywidualne – dla sektorów budownictwa mieszkaniowego, obiektów komercyjnych oraz przemysłowych. Producent
zapewnia bezpieczne rozwiązania najwyższej jakości i spełniające
rygorystyczne normy.
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