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VOVKO – za varen in lep dom
Skrb za varnost ter želja po bolj udobnem in sodobnem domu sta vse bolj pomembna dejavnika sodobnega bivanja. V podjetju 
Vovko skrbno izbiramo izdelke, ki povečujejo varnost vaših najbližjih in vaše lastnine, s ponudbo vrhunskih notranjih vrat in 
široko izbiro oblikovalskih kljuk pa vam omogočamo, da uživate v urejenem in modernem domu.

Vas je strah vloma?

Ali veste, da se večina vlomov v 
stanovanja in hiše zgodi skozi vhodna 
vrata? Protivlomna vrata Vovko so 
učinkovita zaščita pred vlomilci, kar 
jim zagotavlja jeklena konstrukcija 
vratnega krila in podboja. Na krilo so 
nameščeni še drugi varnostni elementi, 
med katerimi izstopata večtočkovna 
protivlomna ključavnica in varnostna 
kljuka s ščitnikom, ki varuje vratni 
cilinder pred prevrtanjem in izvlekom. 
Da vlomilec ne more enostavno dvigniti 
vrat z nasadil, poskrbijo varnostni 
zatiči proti dvigu vrat. Z varnostnim 
omejilcem lahko vrata odprete le za 
nekaj centimetrov, kar prepreči, da bi 
vlomilec vstopil na silo. Širokokotno 
kukalo pa poskrbi, da se lahko na 
lastne oči prepričate, kdo vas čaka pred 
vhodom.

Novost je dodatna možnost vgradnje 
skritega alarma, ki se aktivira pri poskusu 
nasilnega vdora, še preden uspe vlomilcu 
vstopiti v prostor. Sprožitev alarma 
povzroči glasen hrup in pisk, ki bo 
zanesljivo pregnal vlomilca.

Ali veste, da protivlomna vrata zadušijo 
neželen hrup s hodnikov in zmanjšujejo 
vdor mraza v prostor? Zaradi svoje 
konstrukcijske zasnove in izolacijskih 
materialov ponujajo protivlomna vrata 
Vovko zelo dobro zvočno in toplotno 
izolacijo. Tako boste lahko uživali v 

toplem in mirnem počutju z vašimi 
najbližjimi.

Vam ni vseeno, kako se vaša vhodna 
vrata dopolnjujejo s celotnim videzom 
doma? 
Protivlomna vrata Vovko odlikujejo 
zaobljeni robovi in stilsko oblikovani 
zaključki. S pestro ponudbo prekrivnih 
plošč lahko izbirate med modernimi 
oblikami različnih barvnih odtenkov, ki 
polepšajo vhod v vaš dom.

Ko se odločate za protivlomna vrata, 
nas pokličite. Pri vas se bo oglasil naš 
strokovnjak, opravil brezplačno izmero 
in pripravil neobvezujočo ponudbo. 
Kakovostno suhomontažno vgradnjo 
izvede usposobljena ekipa v enem 
dnevu, za seboj pospravi in poskrbi za 
brezplačen odvoz vaših starih vrat.

Vrhunski dizajn in kakovost

Prenavljate stanovanje in iščete notranja 
vrata, ki se bodo dopolnjevala z vašo 
novo notranjo opremo? Bogato ponudbo 
izdelkov v podjetju Vovko smo razširili z 
vrhunskimi notranjimi vrati italijanskega 
proizvajalca Barausse, ki postavlja trende 
tako v oblikovanju vrat kot uporabi 
kakovostnih materialov, prijaznih do 
okolja in človeka. 

Izbirate lahko med več kot 300 različnimi 
modeli notranjih vrat v 16 različnih 
lesnih obdelavah. Paleta lesnih furnirjev 
sega vse od gladko lakiranih površin z 
visokim sijajem do naravnega hrasta, 
elegantnega wenge ali živega zebrano 
lesa. S pestro ponudbo dodatkov, kot so 
aluminij, steklo, usnje, inox, kokos ter 
kristali Swarovski, lahko uskladite dizajn 
notranjih vrat z vašim osebnim stilom.

Končni estetski presežek notranjih vrat 
in prilagodljivost prostoru omogočajo 
tudi inovativne rešitve, kot so npr. skrita 
nasadila in možnost kombiniranja levega 
in desnega odpiranja na istem krilu. Če 
si želite vrata večjih dimenzij, so rešitev 
notranja vrata Barausse, saj ponujajo 
višino prehoda do 240 cm.

Oblikovalske kljuke

Oblikovalske kljuke so na našem trgu 
razmeroma nov izdelek. Bistvo teh kljuk 
je, da jih oblikujejo

priznani oblikovalci in arhitekti, ki jih k 
sodelovanju povabijo proizvajalci kljuk. 
V svoji ponudbi imamo več programov    
oblikovalskih kljuk, med katerimi je 
najprestižnejša blagovna znamka Fusital. 
Poleg oblikovalskih kljuk boste pri nas 
našli pestro izbiro kljuk za vrata in okna 
vseh cenovnih razredov.

Pokličite in nas obiščite

Vse predstavljene izdelke in še mnogo 
drugih si lahko ogledate v razstavnem 
salonu na Setnikarjevi 1 v Ljubljani, 
delno ponudbo pa v naši varnostni 
trgovini v Cityparku, Ljubljana. Pokličite 
nas na našo brezplačno številko  
080 30 09 in nas obiščite. Naši 
strokovnjaki vam bodo z veseljem 
pomagali z nasveti, kako poskrbeti za 
optimalno zaščito in lepoto vašega doma.


