
    

 
 

КАЧЕСТВО. ДОВЕРИЕ. СИГУРНОСТ



Как потребителят да се ориентира и да направи своя 
избор сред множеството предложения? Или само цената 
има значение?  Не, защото за  всеки потребител решаващо 
значение има  какво получава срещу платената цена.  
Затова искаме да се говори по темата качество. За 
качеството на продуктите с марка VЕКА са отговорни  
стабилността, здравината на ъгловите сглобки, превъз-
ходните показатели на топлоизолация и звукозащита.  
Гаранцията за качество е скрита зад марката VЕКА.  
Тези аспекти на темата дават заедно добри аргументи 
в преговорите с клиенти и в продажбите.

На пръв поглед прозорците от различни производители 
не се различават помежду си, особено ако се разглеждат 
от неспециалисти.  Професионалистите също знаят, че 
по отношение на противовзломната  защита,  класовете 
звукоизолация или начина на остъкляване системите 
на големите производители на профили се отличават
технически в нюанси. 

Разликата между качествения  и некачествения 
прозорец не се проявява веднага, а личи най-вече  
когато вследствие на интензивна употреба или  
амортизиране при недостатъчна стабилност се 
нарушава  функционалността на дограмата. 
Здравината на профилите - постижима от всеки 
инвестиция  в прозорци и врати, може да се 
гарантира само от надежден,  реномиран 
производител на качествена марка. 

Затова направете осезаемо за вашите клиенти 
качеството, вградено в предлаганата от вас дограма!  
Това помага на крайния потребител да се реши 
да купи премиен продукт от вашата фирма.  
Позоваването на VЕКА като доставчик на един 
от основните компоненти за вашата дограма 
предоставя важни основания – както емоционални, 
така и специализирани -  за качествени прозорци 
от профили VЕКА. 

Качественият профил 
прави разликата

Потребителите искат 
сигурност

 

VЕКА е известна отдавна като фирма, предлагаща качество 
с  високи стандарти. Сертификати от реномирани 
национални и международни независими атестационни
 институти потвърждават отново и отново този факт.  
Качеството VЕКА обхваща и много други аспекти извън това 
на продуктите: изключително богата профилна гама, сигурни 
доставки, система за опазване на околната среда,  програми 
за обслужване на клиентите. Всичко това помага вашите 
клиенти да печелят от дограмата с най-високо качество. 

-

VЕКА – силна марка

 Качество от най-висок клас  
Системите на VЕКА са изпитани и сертифицирани от клас А по DIN EN 12608. Дебелината на 
външните стени на профилите от 3 мм осигурява по-голяма здравина в ъглите и стабилност 
на конструкциите, по-добра топлоизолация и шумозащита.

 
 

 
 Многообразие на системите 

 Партньорите на VЕКА предлагат на своите клиенти многообразни възможности за различна 
по дизайн, цвят и предназначение дограма, плъзгащи и други конструкции.

 

 

 Богата цветова гама с кратки срокове на доставка 
Повече от 50 цвята и дървесни декори с помощта на фолио. Безкраен избор на цветове с външни 
алуминиеви капачки.

 

 Силна логистика 
 С поддържаните на  склад  от почти  40 000 м2 площ над 18 000 t профили ние гарантираме бързина 
и срочност на доставките.

 
 

 

 Гарантирано опазване на околната среда 
 Система от собствени заводи за цялостно рециклиране на стара дограма.   

 Сервиз и обслужване  
 Ние подкрепяме нашите клиенти,  оптимизирайки дейността им не само чрез всеобхватна плановост  и
предвидимост, но и с конкретни мерки за техническо обслужване и модерни концепции за пазарно поведение.  

Подкрепа на партньорите  
Ние поставяме ударението върху партньорството,  дългосрочните и стабилни взаимоотношения.

 Предимства: здрави прозорци без рекламации. 

  Качество, което гарантира дълготрайна функционалност и сигурност.

 Предимства: широка палитра профили за богат избор.: 

  Дограма  по индивидуален вкус и за всеки архитектурен стил.

 Предимства: гарантирани кратки срокове на доставка.
  Неограничена творческа свобода. 

 Предимства:  сигурно и предвидимо планиране.
  Спазване на посочените срокове.  

 Предимства: принос в опазването на природата.
  Пестене на ценни ресурси. 

 Предимства:  съкратени производствени цикли, оптимални работни процеси.
  Гарантирано високо качество на готовото изделие и монтажа.  

 Предимства:  дълготрайна сигурност на един много динамичен  пазар.
  Доказаното качество на марката, което може да препоръчвате от убеждение. 

на качеството VЕКАСедемте
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