
Belo barvana 
strešna okna 
VELUX

NOVO belo barvano strešno okno 
VELUX od marca 2017 postaja 
del standardnega prodajnega 
programa v Sloveniji in tako 
nadgrajuje obstoječi prodajni 
program izdelkov z brezbarvnim 
lakom ali belim poliuretanom.

Koda npr. GGL MK08 2070

Bela barva strešnih oken VELUX 
je odgovor na rastoči trend v 
opremljanju interierja.

Več beline.  
Več svetlobe.  
Več zadovoljstva.
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barvana strešna 
okna VELUX za 
več zadovoljstva.



Bela barva je trend v 
opremljanju prostorov.

Svetli prostori so postali trend 
v bivalnem ugodju in tako se 
veča tudi povpraševanje po 
belo barvanih strešnih oknih.

Strešna okna VELUX z 
dodanim zaključnim slojem v 
beli barvi so vrhunske 
kakovosti ter popolna izbira za 
zamenjavo starih strešnih 
oken ali za novogradnje in 
renovacije.

Belo barvana strešna okna VELUX od marca 2017 
postajajo del standardnega prodajnega programa:

• Dostopna v vseh dimenzijah

• Hitra dobava

• Enaka, hitra vgradnja

•  Enak, visoko kvaliteten les

Več možnosti, več zadovoljstva!

• Vrhunski dizajn - komponente so 
barvane pred sestavljanjem.

• Bel lak je na vodni osnovi in ne 
škoduje zdravju.

• Barva je UV-odporna, da belo 
ostane belo.

• Bela barva reflektira več 
svetlobe v prostor.

VELUX kakovost

Za prostore z več vlage 
priporočamo strešna okna 
VELUX oblita z belim 
poliuretanom, ki so odporna 
na vlago in ne potrebujejo 
vzdrževanja.

Odlična nadgradnja obstoječega 
prodajnega programa

Zadovoljite potrebe 
po naravni svetlobi.

NOVA belo barvana strešna okna so odlična nadgradnja 
prodajnega programa izdelkov VELUX. Prepričani smo, da 
imamo izdeke, ki vas bodo zadovoljili.

Bel poliuretan

Belo barvano

NOVA belo barvana strešna okna VELUX bodo 
od marca 2017 dopolnila obstoječ prodajni 
program strešnih oken VELUX z brezbarvnim 
lakom in belim poliuretanom. 

UV odporen lak bele barve in visoke kakovosti 
prinaša več svetlobe ter doda svežino prostoru.

Klasična strešna okna VELUX z 
brezbarvnim lakom na vodni 
osnovi bodo še vedno na voljo za 
vse, ki si to želijo.

Bezbarvni lak

Več kot 75 let kakovosti, inovacij in storitev je vgrajeno v naša nova belo 
barvana strešna okna VELUX.


