Még több
harmónia otthonában

Klasszikus VEKA design
Profilrendszer

Energiahatékonyság

• 70 mm-es többkamrás rendszer

• A profilrendszer szigetelési értéke: Uf = 1,3 W/(m2K)

• Elegáns, enyhén lekerekített élek

• Az ablak szigetelési értéke (üvegezéstől függően), pl.:

• Kivitel: teljesen eltolt sík, félig eltolt sík

Uw = 1,0 W/(m2K) Ug = 0,7 W/(m2K), ψg = 0,050 W/(mK) üvegezés

• Látható szélesség: 67–176 mm látszó szélesség

esetén, vagy Uw

• Kiváló hőszigetelési értékek: első osztályú energiahaté-

üvegezés esetén

klasszikus
formák illenek
hozzám.”

„A

= 0,76 W/(m2K) Ug = 0,4 W/(m2K), ψg = 0,035 W/(mK)

konyság
• Újépítésű és felújítandó épületeknél is tökéletesen alkalmazható
• Még kényelmesebb lakókomfort a hangszigetelésnek
köszönhetően
• Csapó esőnél véd a beszivárgás ellen
• Szabvány előírások szerinti betörésgátlás (DIN EN 1627, RC2
szintű ellenállásig) megfelelő vasalatokkal

Tömítés
• két tömítési szint gondoskodik a zaj, a hideg a nedvesség és
a huzat ellen
• A tokban és szárnyban körbefutó hatékony ütköző tömítéses
rendszer
• Kiváló minőségű tömítés szürke és fekete színekben
• Középtömítéses rendszerként is kapható

VEKA minőség

Üvegfalc

• A Németországban DIN EN 12608 szabvány szerint előállított

• Üvegfalc magasság 24 mm-től

profil „A” osztályú VEKA minőség

• Üvegvastagság (tokhoz és szárnyhoz) 4–42 mm-ig

• Kiváló falvastagság mind a külső- és a statikailag döntő
jelentőségű falc- és csatlakozási pontoknál
• Az acélmerevítésnek köszönhetően még nagyobb a stabilitás,
mely hosszútávon is működésbiztos

Sokoldalú megjelenés
• Több mint 50 szín- és dekor variáció, illetve aluhéj nemesítheti
a felületeket

• Optimális U értékek a hatékony hőszigetelésért, akár
nagyméretű üvegfelületeknél jelentős fénybeáramlás esetén is

Tartósság
• Környezetbarát – köszönhetően az erőforrást kímélő gyártási
folyamatnak
• A SOFTLINE 70 profilok közel 100%-ban újrahasznosíthatók

Hazaérkezni, lábakat felpolcolni, és lazítani. Otthonunkban

Fényt enged a helyiségekbe, véd az időjárási viszontagsá-

zavartalan légkör biztosítja a munkás hétköznapokon a ki-

goktól, a zajtól és egész évben pihentető közérzetet bizto-

kapcsolódást. Ez életünk központja. Biztonság, nyugalom,

sít a lakásban.

családi fészek. A kellemes lakóklíma megteremtésében a
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Készséggel állunk rendelkezésére!
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VEKA nyílászárók - klasszikus design

A VEKA rendszer klasszikus design

A legjobb
minőségnek
sok előnye van

Energia és költségcsökkentés

Optimális hangszigetelés

Legkiválóbb VEKA minőség: Az „A” osztályú, DIN EN 12608

A többkamrás technikának köszönhetően a

A zajterhelés megzavarja az otthon nyu-

kal minden ház csak nyerhet. A SOFTLINE rendszerek

szabvány szerint készült profil külső falvastagsága min.

SOFTLINE 70 profilok kifejezetten alacsony

galmát, sőt az egészségre is hatással lehet.

klasszikus vonalvezetése az enyhén lekerekített élekkel

3 mm, a falcban és a csatlakozásoknál 2,7 mm (tűréshatár

hőátbocsátási értéket biztosítanak. Értékes

Már az alapkivitelű SOFTLINE 70 profilokból

időálló és kitűnően harmonizál a legkülönbözőbb építé-

minden esetben ±0,2 mm).

fűtési energiát megspórolva a fűtési költsé-

készült nyílászárók is védelmet nyújtanak zaj

gek csökkennek, és így a CO2 kibocsátás

ellen, és ezáltal a legmagasabb zajvédelmi

is minimális lesz.

osztályba tartoznak.

A VEKA profilból készült korszerű műanyag nyílászárók-
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szeti stílusokkal – legyen modern vagy hagyományos, új

2

ház vagy felújítandó épület.

értékig az üvegezéstől függően, érezhetően csökken a

félig eltolt síkú változat

klasszikus design enyhén
kerekített élekkel

Magas hőszigetelési értékek akár Uw = 0,76 W/(m K)*
2

fűtési költség.
Kiváló lakóklíma

Sokszínűség

3 Kiváló minőségű tömítések esztétikus szürke és fekete

A SOFTLINE 70 profil kiváló szigetelési

A színes ablakok vagy ajtók egészen külön-

színekben; a kétszintű ütköző tömítés-rendszer megbíz-

tulajdonsága gondoskodik a helyiségek

leges hangsúlyt adnak a megjelenésnek. A

profil a levegő szigetelési tulajdonságát hasznosítja, mely-

hatóan véd a hideg, a huzat és a nedvesség beszi-

csekély hőmérséklet különbségéről, így

több mint 50 szín és széles fadekor választék

lyel a hőszigeteléssel szemben támasztott legmagasabb

várgása ellen.

kellemes atmoszférát biztosít, a megbíz-

egészen egyedi megoldásokat is lehetővé

ható tömítések a hideg és a huzat számára

tesz, legyen bármilyen típusú az épület. Ezen

sem hagynak esélyt.

túl a SOFTLINE 70 az ön kedvenc színének

Meggyőző a technika is, ami a belsőt illeti: A többkamrás

előírásoknak is megfelel. Ezzel nemcsak az egész évi kellemes közérzetet biztosítja, hanem hatására télen érezhetően

4

A horganyzott acélmerevítések a VEKA feldolgozási
előírásainak megfelelően statikai biztonságot és tartós

csökken a fűtési költség is.

megfelelő eloxált felületű aluhéjjal is rendelhető.

működést eredményez.
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Nagyobb biztonság
5-kamrás profil 70 mm-es alap beépítési

A nyílászáróknak elhelyezkedésüktől,

Az új nyílászáró megtérülő befektetés, mivel

mélységgel optimálisan használja a levegő

elérhetőségüktől függően teljesen eltérő

emeli az ingatlan értékét. A kiváló minőségű

szigetelő hatását.

biztonsági követelményeknek kell meg-

SOFTLINE 70 profilok a különösen sima felü-

felelniük. A VEKA profilból készült nyílás-

letüknek köszönhetően hosszú évekig szépek

Az enyhén lekerekített élek a SOFTLINE rend-

zárókat speciális vasalatokkal, üvegekkel,

maradnak, tisztításuk gyors, könnyű, és soha

szernek klasszikus megjelenést kölcsönöznek.

kilincsekkel lehet individualizálni, ezáltal

nem kell festeni őket.

„A“ osztályú profilok
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Kétszárnyú ablak
eltolt síkú változatban
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DIN EN 12608 szabvány szerint

a VEK
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A jövő értéke

a betörés elleni biztonságot emelni.

1

A tervezés határtalan öröme
Ablakot nem a polcról leemelve vásárolunk. A nyílászárók

talan kivitelben rendelhető. Így fantáziájának nincsenek

olyan egyedi darabok, melyek a gyártó üzemben a speciális

határai: legyen fehér vagy színes, karakteres kiegészítőkkel,

igényeket és az épület jellegét figyelembe véve az otthoná-

mint osztók, vagy a formák által: kör, íves, háromszög, kes-

hoz készülnek. Ezáltal a VEKA nyílászáró profilok széles

keny, csúcsos. Minden lehetséges – az Ön egyedi stílusá-

keret-, szárny- és kiegészítő elem választéka által szám-

ban.

