
ЦВЕТОВАТА ГАМА НА VЕКА

„ Всеки си има 

    любим цвят. “

    



    

От  класическо до модерно:           

    VEKA има цвят     

               за  всеки вкус

Независимо дали се вписват хармонично 
във фасадата или контрастират до екстравагантно – 
цветните прозорци определят стила на дома 
и придават индивидуалност. При VЕКА може 
да изберете подходящия ви цвят от богата 
цветова палитра.

При това няма значение дали искате едноцветни 
прозорци  или различни декори за вътре и вън – 
лесна задача за богатия избор от стилни декори, 
ярки цветове, модерни нюанси на сивото или 
имитации на дървесен фладер.

Цветните покрития на VЕКА са устойчиви 
на UV- лъчение, атмосферни въздействия, 
удар и надраскване, изключително лесни 
за почистване. Гладка или набраздена, 
изглеждащата естествено повърхност устоява 
десетилетия на вятър и дъжд без да избледнява.

Ние сме на Ваше разположение за консултация!

Бърз преглед на цветовото многообразие на VЕКА

златен дъб орех махагон блатен дъб кафяво сиена росо сиена ноче

уничестър дуглазия ивичеста дуглазия планински бор орегон ІІІ светъл дъб рустикален дъб

шогун АС шогун АD шогун АF макоре розууд бяло папирусово бяло

крем бяло слонова кост цинково жълто бледо сиво ахатно сиво сребърно сиво сребърно сиво (гладко)

базалтово сиво базалтово сиво (гладко) антрацитно сиво антрацитно сиво (гладко) шистово сиво шистово сиво (гладко) кварцово сиво

брилянтно синьо кобалтово синьо ултрамарин стоманено синьо монументално синьо синьо-зелено смарагдово зелено

мъхово зелено елхово зелено монументално зелено ярко червено рубинено червено червено-кафяво винено-червено

черно-кафяво четкосан алуминий краун платин (металик) кварц платин (металик) ърл платин (металик)



    

     

Важно:
Може да има разминаване между илюстративното 
представяне на декорите  и действителния им изглед, 
затова изисквайте за сравнение мостри  от използваните 
фолия от вашия VЕКА партньор.  Означенията 
на VЕКА за цвят може да се различават от тези 
на доставчика на фолио. Ако не е  изрично обозначено,  
декорите са с набраздена структура. 

Възможност за промени запазена.

За производителите на дограма: 
Наличността на отделни декори в зависимост 
от желаната система VЕКА може да се види 
от матрицата на цветовата гама VЕКА.


