VERTEX S.A.
Vertex S.A. producent nowoczesnych osłon okiennych
Firma Vertex S.A. produkcję rozpoczęła w 1994 w fabryce w Pszczynie.
Aktualnie produkcja odbywa się w dwóch nowoczesnych zakładach
w Czechowicach-Dziedzicach. Przynależność do międzynarodowego
fińskiego koncernu Pisla OY sprawiła, że produkty Vertex są dostępne
również w 17 państwach europejskich.

Osłony wewnętrzne i zewnętrzne
W ofercie Vertex są wszystkie typy żaluzji oraz rolet wewnętrznych
zbudowane w oparciu o własne systemy konstrukcyjne, przy wykorzystaniu
tkanin od czołowych światowych dostawców. Produkty zewnętrzne
wytwarzane są przy wykorzystaniu komponentów firm polskich
i europejskich. Poza stałą ofertą, firma Vertex otwarta jest na współpracę
z Klientami poszukującymi produktów dedykowanych.

Rolety materiałowe
Rolety materiałowe są wykonane z doskonałej jakości tkanin. W ofercie
VERTEX S.A. dostępne są w kilku systemach kasetowych, wolnowiszących
oraz wielkogabarytowych. Szeroki wybór systemów, struktury i właściwości
tkanin oraz kolorystyki pozwala na idealne dopasowanie rolety.

Żaluzje aluminiowe
Posiadają piórka o szerokości 16 mm, 25 mm oraz 50 mm w szerokiej gamie
kolorystycznej (taśmy jednobarwne, drewnopodobne, perforowane),
co daje możliwość dopasowania ich do każdego wnętrza. Żaluzje poziome
można zamontować na dowolnym rodzaju okna (PVC, aluminium, drewno),
do wnęki lub na ścianie dzięki odpowiednio dobranym wieszakom.
Opcjonalne zastosowane prowadzenia żyłkowego sprawia, iż żaluzja
pozostaje przy szybie nawet przy uchylonym oknie.

Żaluzje drewniane
Żaluzje drewniane Vertex S.A. 25 mm oraz 50 mm są doskonałym
rozwiązaniem dla osób ceniących naturalne piękno oraz funkcjonalność.
Szeroki wybór kolorów pozwoli na dobranie idealnego koloru do wnętrza.
Żaluzje drewniane Vertex S.A. z kolekcji Rustic 50 mm są wykonane
z najwyższej jakości, ekskluzywnego afrykańskiego drewna Ayous (Abachi).

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.

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 wyróżniają się dobrą izolacyjnością dźwiękową oraz termiczną.
Latem zmniejszają w znacznym stopniu nagrzewanie się pomieszczeń,
zimą redukują koszty ogrzewania. Sterowanie może być ręczne lub
automatyczne.

Rolety ScreenRoll
To system rolet wewnętrznych i zewnętrznych. Umożliwia zachowanie stałej,
komfortowej temperatury w pomieszczeniach np. mocno przeszklonych,
które są narażone szczególnie intensywnie na oddziaływanie promieni
słonecznych. Tkaniny, z jakich są wykonane rolety zatrzymują do 90%
ciepła wytwarzanego przez słońce. Jednocześnie zapewniają dobrą
widoczność na zewnątrz.

Żaluzje zewnętrzne
Systemy żaluzji zewnętrznych dają nieograniczoną możliwość konfiguracji
położenia lamel dzięki czemu, kontrola poziomu nasłonecznienia
pomieszczeń jest bardzo prosta. Dodatkowe wyposażenie w napęd
elektryczny, czujnik nasłonecznienia pozwala na funkcjonalne i 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. Żaluzja fasadowa montowana na dużych elewacjach
działa jak izolator, który wpływa na odpowiedni rozkład temperatury
w pomieszczeniu.

Markizy
Wykonywane są wyłącznie z najlepszej jakości włoskich tkanin. Konstrukcja
wykonana jest z aluminium lakierowanego na różne kolory. W ofercie
są markizy tarasowe i balkonowe.

Poprzez szeroką gamę produktów oraz szybką realizację zamówień,
z zachowaniem nienagannej jakości firma Vertex S.A. sprosta nawet
najbardziej wymagającym Klientom. Zapraszamy do współpracy
architektów, biura architektoniczne oraz pracownie aranżacji wnętrz.
Zapewniamy atrakcyjne warunki współpracy oraz dostęp do katalogów
tkanin, rysunków CAD, REVIT oraz informacji technicznych.

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