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Зверніть увагу: 

Оригінальні зразки можуть мати структурну 
поверхню, зернистість, додаткову матовість 
та шовковистість, що не передаються в 
даному рекламному буклеті.

Назви кольорів VEKA можуть відрізнятися від 
назв виробника плівки.

Для остаточного вибору декоративної 
плівки зверніться до партнера VEKA щодо 
оригінальних зразків ламінації!

ПАЛІТРА 
КОЛЬОРІВ VEKA

0 800 303-305
Контакт-центр VEKA 

цілодобово

veka.ua



Від класики до модерну, від провансу до хайтек: 

декоративні плівки VEKA для будь-якого стилю.

Незалежно від того чи гармонійно підібрані до фасаду, 

чи багаті на контраст та виразність: кольорові вікна 

підкреслять стиль вашого будинку та нададуть йому 

додаткової індивідуальності. За допомогою VEKA та 

широкій палітрі кольорів ви можете втілити будь-яку 

дизайнерську фантазію як  ззовні так і всередині вашої 

оселі.

Декоративні плівки для профільних систем VEKA 

надзвичайно стійкі до дії ультрафіолетових променів 

та атмосферних впливів, до ударів та подряпин, легко 

миються.  Їх поверхня протягом десятиліть  не піддається 

впливу вітру та негоди.

Ми з радістю проконсультуємо вас щодо різних варіантів 

дизайну та декору!

* - jet black лише для систем Softline 70 та Topline 70

anthrazitgrau seidenglatt

silbergrau

siena noce

shogun AD

chwarzblau

weinrot weiß

quarzgrau achatgrau

macore

eiche rustikal bergkiefer

brillantblau

karminrot

schiefergrau ungenarbt 

lichtgrau

schwarzbraun

nussbaum

shogun AF

kobaltblau

rubinrot

schiefergrau

siena rosso

stahlblau

braunrot

earl platin (metallic)

rosewood

golden oak

oregon III

monumentengrün

zinkgelb

anthrazitgrau

basaltgrau ungenarbt aluminium gebürstet

mahagoni

winchester sheffield oak grey

smaragdgrün

cremeweiß

jet black*

basaltgrau

quarz platin (metallic)

douglasie

sheffield oak light tannengrün

hellelfenbein

crown platin (metallic)

braun streifendouglasie

eiche hell

moosgrün

papyrusweiß veka.ua

silbergrau ungenarbt 

shogun AC

cherry amaretto

ВІКНО як справжніи витвір мистецтва
VEKA SPECTRAL: надзвичайна поверхня

лише для систем Softline 82, VEKAMOTION 

anthrazit ultramatt graphitschwarz ultramatt umbra ultramatt fenstergrau ultramatt reinweiß ultramatt

Стандартні 
кольори 
VEKA:

Нестандартні 
кольори 
VEKA:

ОГЛЯД КОЛЬОРОВОЇ 
ПАЛІТРИ VEKA:

mooreiche

.

НОВИНКА    


