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WITAL – PROFILE Z PASJĄ
2017 to kolejny rok systematycznego wzrostu liczby firm produkujących stolarkę z systemów Wital. Wzrost ten wynika z zaufania
do naszego pełnego pasji podejścia do
innowacyjności w technologii samej extruzji, a także ciągłego uatrakcyjniania oferty
współpracy skierowanej do producentów
stolarki. Ze względu na ciągle rosnące zapotrzebowanie i sprzedaż naszych produktów w 2015 roku w wyniku poniesionych inwestycji dwukrotnie powiększyliśmy moce
produkcyjne, co pozwala nam na podjęcie
współpracy z największymi producentami
stolarki okienno-drzwiowej w Polsce i za granicą.
Śledząc poczynania biur projektowych
i architektów zauważamy trend skierowany na stolarkę otworową produkowaną na
profilach okleinowanych. Dlatego trzykrotnie (do 21) poszerzyliśmy ilość oklein dekoracyjnych oferowanych jako rozwiązanie
standardowe. Dodatkowo wprowadziliśmy
do oferty nowość we wzornictwie oklein
dekoracyjnych – folię imitująca powierzchnię betonu. Wszystkie profile okleinowane
dostępne w systemach Wital produkowane
są na 4 kolorach rdzeni (białym, brązowym,
karmelowym i antracytowym) w 38 wzorach
oklein. W związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem, firma Wital zwiększyła
możliwości produkcyjne profili okleinowanych w 2017 roku o 50%.

Rozwiązania te powodują ogromną możliwość aranżacji stolarki, dopasowaną do
indywidualnych potrzeb klientów.
Chcemy sięgać dalej
Wsłuchując się w potrzeby i oczekiwania rynku, firma Wital planuje unowocześnić i poszerzyć ofertę produktową na najbliższe lata.
Zdobyte doświadczenia i potencjał wiedzy
branżowej stanowią gwarancję dalszej pomyślności w realizacji obranych kierunków
rozwojowych. Doskonałym przykładem jest
rozpoczęcie pracy nad rozbudową działu
badawczo-rozwojowego w zakresie rozwoju
technologii wytwarzania profili okiennych
z nowych materiałów polimerowych z wykorzystaniem innowacyjnych czynników
chemicznych. Dzięki tej nowatorskiej technologii będziemy w stanie zaproponować profile o unikalnych właściwościach, takich jak:
zmniejszona przewodność cieplna, zwiększona sztywność. W efekcie tego powstaną
konstrukcje okienne, które będą się charakteryzowały lepszymi parametrami statycznymi, termicznymi i akustycznymi.
Gotowi na przyszłość
Rozwiązania techniczne wprowadzone
w ostatnich latach przez firmę Wital już dzisiaj spełniają zaostrzone wymagania dotyczące minimalnych współczynników przenikalności cieplnej konstrukcji okiennych
wymaganych od 2021 r.
System Wital Prestige Plus dostępny
w dwóch wariantach głębokości zabudowy: 70 mm i 80 mm. Dzięki możliwości
zastosowania pakietów szybowych o szerokości do 48 mm osiągnęliśmy współczynnik
Uw = 0,81 W/m2*K (dla okna referencyjnego
o wymiarach 1230 mm x 1480 mm i szybie
o Ug = 0,5 W/m2*K) w podstawowym systemie okiennym. Jest to rozwiązanie, które
pozwala na osiągnięcie parametrów cieplnych wymaganych dla okien energooszczędnych w systemie 70 mm.
System Wital Prestige Therm o głębokości
zabudowy 86 mm, dostępny w dwóch wariantach stylizacji ze względu na przylgi:
zaokrąglone i proste. System ten oferujemy
w dwóch klasach grubości ścianek: w klasie A (podwyższona grubość ścianek profili
głównych) oraz w klasie B.

System Wital Prestige Plus

Dzięki doskonałej konstrukcji profili oraz
zastosowaniu dodatkowego uszczelnienia środkowego w systemie Wital Prestige
Therm osiągnęliśmy rewelacyjny współczynnik przenikania ciepła Uf = 0,95 W/m2*K
(dla złożenia rama/skrzydło). Parametr
ten pozwolił na uzyskanie współczynnika

System Wital Prestige Therm

Uw = 0,74 W/m2*K (dla okna referencyjnego o wymiarach 1230 mm x 1480 mm
przy zastosowaniu pakietu szybowego
o Ug = 0,5 W/m2*K).
W systemie tym istnieje możliwość zastosowania pakietów szybowych o szerokości do
52 mm, co pozwala na uzyskanie jeszcze
lepszych parametrów izolacyjności cieplnej
i akustycznej okien.
Stabilny i zrównoważony rozwój polegający
na wprowadzeniu nowych produktów, które
zyskały uznanie na rynku krajowym i zagranicznym u coraz większego grona klientów,
to dowód na słuszność przyjętej strategii
rozwoju firmy Wital. Korzystając z funduszy
europejskich tworzymy technologie nowoczesne, innowacyjne i oszczędne.
Wybór naszych profili nie jest tylko wyborem
naszego produktu ale też naszego wieloletniego doświadczenia i idei firmy, która stawia na najlepszą jakość oferty, obsługi oraz
pełen profesjonalizm, z którego jesteśmy
dumni.
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