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ПВХ вікна – це цілком заслуга американських винахідників. Вперше такі вікна з'явилися
приблизно п'ятдесят років тому. Але результат праць самим жителям Америки не
сподобався: вікна з ПВХ мали досить простенький, не привертаючий увагу зовнішній
вигляд. Але практичність такого винаходу була просто величезна. В результаті такого
неприйняття американські компанії припинили випуск цих вікон. Але сама ідея відразу ж
знайшла своїх шанувальників і продовження в особі прагматичних і практичних німців.
Так вікна з цього матеріалу почали набувати свого всесвітнього поширення. Звідси і не
дивно, що аж до сьогоднішнього дня лідерами по виробництву таких вікон залишаються
саме німецькі компанії.      Такої конкуренції звичайні дерев'яні вікна не витримали.
Переваги пластикових вікон: вони красиві, довговічні і практичні. Дослідники цього
питання стверджують, що ті вікна, які були встановлені ще 40 років тому, не втратили і до
сьогоднішнього дня ні своєї привабливості, ні властивостей. Звідси дуже легко пояснити
таку широку популярність пластикових вікон. Такі вікна мають дуже великий термін
експлуатації – до декількох десятків років. Крім того, конструкція вікон з ПВХ ретельним
чином продумана і повністю виключає можливість протягів, що також дозволяє зберегти
до 70% тепла.

Багато людей сьогодні вважають за краще склити балкони і лоджії. Для цієї мети також
можуть використовуватися ПВХ профілі. Засклені балкони і лоджії дозволять вам
зробити вашу квартиру ще затишнішою, комфортнішою і теплішою. Крім того, це
прекрасна можливість для любителів кімнатних рослин, адже на таких балконах
вирощувати квіти можна цілорічно.

Добре і якісно засклені балкони можуть стати і додатковим житловим простором, де
можна розташувати меблі і приємно проводити вільний час. Крім того, така лоджія або
балкон може бути перетворена на дитячу ігрову кімнату.

Якщо ви вважаєте, що ваш балкон або лоджія не дуже великих розмірів, то за допомогою
ПВХ профілів також можна вирішити цю проблему. Наприклад, підвіконня можна просто
винести за межі парапету.

Дуже багато жителів міст часто скаржаться на надмірний рівень шуму, що доноситься з
вулиць. Вирішити цю проблему також допоможуть вікна з ПВХ, оскільки їх підвищена
герметичність захищає і від шуму, що перетворить вашу кімнату на тиху і затишну.

Слід пам'ятати, що якщо ви хочете одержати всі можливі вигоди від установки вікон з
ПВХ, то вам доведеться скористатися послугами професіоналів. Це забезпечить вас
гарантією якості виконаних робіт і послужить заставою довгої і якісної експлуатації таких
вікон.
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