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BYDLET V PANELU – KATALOG

Všechny uvedené po-
žadavky – a mnoho 
dalších – splňují plasto-

vá okna Vekra. Značka Vekra 
působí na trhu již více než 
18 let a je součástí společnosti 
Window Holding, české jednič-
ky mezi výrobci otvorových vý-
plní. Vysoká kvalita produktů, 
příznivá cena, použití špičko-
vých materiálů i nejmoderněj-
ších výrobních technologií jsou 
samozřejmostí. Společnost 
poskytuje profesionální služby 
včetně nadstandardního servi-

su, zaměstnává kvali� kované 
a zkušené montážní pracov-
níky.

Nejen jednotliví zákazníci, 
ale i bytová družstva mohou 
využít možnosti pořídit si 
okna na splátky, kterou jim 
Vekra nabízí ve spolupráci 
s � rmou Essox, poskytovate-
lem spotřebních úvěrů. Tímto 
způsobem lze � nancovat pro-
jekty výměny oken až do hod-
noty jednoho milionu korun. 
Jedinou počáteční investicí je 
složení akontace alespoň ve 

výši deseti procent pořizovací 
ceny oken, úroková sazba se 
řídí podle aktuální RPSN (roč-
ní procentní sazby nákladů). 
Sjednání úvěru je velmi jedno-
duché – lze tak učinit ve více 
než 70 značkových prodejnách 
Vekra po celé České republice.

Doba splácení a další 
parametry úvěru mohou 
být přizpůsobeny aktuálním 
možnostem a preferencím 
konkrétního bytového druž-
stva. Například u modelové-
ho příkladu domu s 20 byty 
bude při koupi oken v celkové 
hodnotě 743 158 Kč, složení 
počáteční zálohy ve výši 20 % 
(tedy 148 632 Kč) a době splá-
cení 72 měsíců měsíční splátka 
činit 11 015 Kč (jde o orientač-
ní propočet, jehož výsledek se 
může lišit při změně RPSN).

Pořízení oken Vekra na 
splátky je možné kombinovat 
i s žádostí o dotace v rámci 
programu Zelená úsporám. 
S konkrétními možnostmi 
a případným dalším postu-
pem zákazníky nebo zástupce 
bytových družstev podrobně 
seznámí odborní konzultan-
ti ve značkových prodejnách 
Vekra nebo na níže uvedených 
kontaktech. 
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PLASTOVÁ OKNA VEKRA 
i na splátky   Vekra Classic – stavební 

hloubka 70 mm, součinitel 
prostupu tepla dvojsklem 
Ug = 1,1 W/m2K, při po-
užití izolačního trojskla 
Ug = 0,7 W/m2K

  Vekra Prima – staveb-
ní hloubka 73 mm, 
součinitel prostu-
pu tepla dvojsklem 
Ug = 1,1 W/m2K, při 
použití izolačního troj-
skla Ug = 0,6 W/m2K

Kvalitní plastová okna se vyznačují nízkou 
tepelnou prostupností a tím výrazně při-
spívají k úspoře energie za vytápění. Při-
počítejme výborné zvukově izolační vlast-
nosti, díky nimž do bytu či domu proniká 
minimum hluku zvenčí. Za zmínku stojí 
i kvalitní kování odolné proti vypáčení 
okenního křídla a rovněž důležitý elegantní 
nadčasový design.

Kolik výměnou ušetříme?
Výměna starších, v řadě panelových domů ještě původních 
oken, která již dostatečně netěsní a celkově nevyhovují 
současným požadavkům z hlediska tepelné a akustické izo-
lace, za okna nová se nepochybně vyplatí. Experti spočítali, 
že nová okna ušetří zhruba 17 procent spotřeby energie na 
vytápění, což v případě panelového domu s 20 bytovými 
jednotkami a roční částce za dodávky tepla ve výši 432 000 
korun může přinést úsporu více než 70 000 korun. Nemlu-
vě o výhodách pokročilé zvukové izolace moderních oken, 
zejména v místech s rušným provozem.


