Více pohodlí
				pro Váš domov

				

Systém VEKA s klasickým designem

Profilový systém
• 5komorový systém se stavební hloubkou 70 mm
• elegantní, lehce zaoblené hrany
• provedení: s odsazeným nebo částečně odsazeným křídlem
• pohledová šířka 99–176 mm
• velmi dobré izolační hodnoty pro vynikající
energetickou účinnost
• univerzálně použitelný pro novostavby i rekonstrukce
• vyšší komfort bydlení díky účinné protihlukové ochraně
• kvalitní těsnění chránící před nárazovým deštěm
a zabraňující průniku vlhkosti
• ochrana proti vloupání podle ČSN EN 12608 až po třídu
odolnosti RC2 s příslušným kováním
Kvalita VEKA
• v Německu vyráběná kvalita VEKA s tloušťkou stěn
podle ČSN EN 12608, třída A
• silné vnější a ze statického hlediska
důležité obvodové stěny
• vynikající hodnota koeficientu U pro efektivní
tepelnou izolaci
• zvýšená stabilita pomocí ocelových výztuží
zaručující dlouhou životnost a bezpečnou funkčnost

Energetická úcinnost
• izolační hodnoty profilového systému jsou testovány v různých
certifikovaných zkušebnách, kde pravidelně dosahují těch 		
nejlepších hodnot a parametrů

„Klasické tvary
jsou presne

Systém tesnení
• dvě roviny těsnění chrání před hlukem, chladem,
vlhkem a průvanem
• osvědčený systém s dorazovým těsněním po obvodu
rámu i křídla
• kvalitní těsnění šedé nebo černé barvy
• lze dodat také jako systém s dorazovým těsněním

muj

Zasklívací drážka
• hloubka zasklívací drážky 24 mm
• tloušťka zasklení ( v rámu i v křídle ) 4–42 mm
Rozmanitost vzhledu
• povrchová úprava je možná v téměř 50 barevných
či dekorativních variantách nebo hliníkovými
obkladovými profily
Ekologie
• ohleduplné k životnímu prostředí díky použití
výrobních procesů šetřící zdroje surovin
• profily SOFTLINE 70 jsou téměř ze 100 % recyklovatelné

Partner VEKA ve Vaší blízkosti:

Systém VEKA s klasickým designem
Okna rozhodujícím způsobem přispívají k tomu, že v domě
panuje příjemné obytné klima. V každé roční době propouštějí
světlo, chrání před větrem, počasím a hlukem.

BR-SL70AD-12/2016-CZ

Přijít domů, dát si nohy nahoru, cítit se dobře. Teprve v soukromí
našeho domova si můžeme v pohodové atmosféře odpočinout.
Zde je naše zázemí, bezpečí, klid a místo pro rodinu.

Rádi Vám poradíme!
VEKA AG • Dieselstraße 8 • 48324 Sendenhorst • Deutschland • www.veka.de • www.veka.cz • www.veka.com • Podnik skupiny Laumann Gruppe

styl.“

Nejvyšší kvalita
má mnoho výhod

Systém VEKA
s klasickým designem

Moderní plastová okna z profilů VEKA představují ideální řešení
pro každý dům. Klasický design systému SOFTLINE 70 s lehce
zaoblenými hranami je nadčasový a skvěle ladí s nejrůznějšími
architektonickými styly, ať už jsou moderní nebo tradiční,
u novostaveb a nebo u rekonstrukcí.
Klasický design s lehce

Varianta s částečně

zaoblenými hranami.

odsazeným křídlem.

KVAL
I
0%

TA

10

Také jeho technické vlastnosti jsou přesvědčivé. Vícekomorové
profily využívají izolační vlastnosti vzduchu a splňují tak
nejvyšší požadavky na zateplení. Nezajišťují pouze příjemné
klima v místnosti za každého počasí, ale i především v zimě
pomáhají také značně snížit náklady na vytápění.

1

V
 EKA – to je nejvyšší kvalita: profily třídy A podle
ČSN EN 12608 s tloušťkou vnějších stěn 3 mm a 2,7 mm
u ostatních obvodových stěn (tolerance ±0,2 mm).

2

V
 ysoké hodnoty tepelné izolace umožňuje použité
zasklení. Tím se výrazně snížují náklady na vytápění.

3

 valitní tesnení
K
v atraktivní šedé nebo černé barvě.
ˇ ˇ
Systém dorazového těsnění s dvěmi těsnicími rovinami
spolehlivě chrání před chladem, průvanem a vlhkostí.

4

P ozinkované kovové výztuže, dle technologických
předpisů firmy VEKA, zaručují bezpečnou stabilitu
a trvalou funkčnost.

5

5komorový profil se základní stavební hloubkou
70 mm optimálně využívá izolačních vlastností vzduchu.

6

L ehce zaoblené hrany propůjčují systému
SOFTLINE jeho klasický vzhled.

Úspora energií a nákladu
Vícekomorová konstrukce profilů VEKA
SOFTLINE 70 zajišťuje obzvlášť nízkou
hodnotu prostupu tepla, čímž snižuje
spotřebu energie, náklady na vytápění
a minimalizuje produkci CO2.

Optimální zvuková izolace
Zatížení prostředí hlukem snižuje komfort bydlení
a může dokonce ohrozit zdraví. Okna ze systému
SOFTLINE 70 poskytují ochranu před hlukem již
ve standardním provedení a lze je dále upravovat
až po nejvyšší třídu zvukové izolace.

Nejlepší pocit z bydlení
Vynikající izolační vlastnosti systému
SOFTLINE 70 zajišťují stabilní pokojovou
teplotu a spoluvytvářejí příjemný pocit
bydlení. Kvalitní těsnění navíc spolehlivě
ochrání před chladem a průvanem.

Velký výber možností
Barevná okna a dveře dodávají domu hřejivý akcent.
S více než 50 barvami a dekory dřeva nabízíme
individuální řešení pro osobitý vkus bez ohledu na
typ domu. Kromě toho Vám pro systém SOFTLINE 70
dodáme eloxované hliníkové opláštění ve Vaší
oblíbené barvě.

Více bezpecí

Hodnoty s budoucností
Nová okna jsou výhodnou investicí pro zhodnocení
Vaši nemovitostí. Vysoce kvalitní profily
SOFTLINE 70 s velmi hladkým povrchem jsou
odolné proti znečištění a jejich údržba je naprosto
bezproblémová.

Okna musí dle polohy a přístupu splňovat
různé bezpečnostní požadavky. Za pomoci
bezpečnostního kování, zasklení a klik je možno
u oken z profilů VEKA dosáhnout individuálně
požadované odolnosti proti vloupání.

6
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Dvoukřídlové okno s plošně
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Opravdová radost pri tvorbe vlastního návrhu

odsazeným křídlem.

4

5

Varianta: s plošne
odsazeným krídlem

Okna se nekupují v konfekci. Jedná se o originály vyráběné
v duchu řemeslné tradice, které lze individuálně přizpůsobit
architektuře Vašeho domu. Okenní profilové systémy VEKA
nabízí velký počet profilových variant geometrií rámů, křídel
a vhodných doplňkových profilů. Nekladou žádné meze Vaší

tvůrčí nápaditosti. Bílé nebo barevné, s charakteristickými detaily,
jako jsou příčky či netradiční tvary kruhového nebo obloukového
okna, případně trojúhelníkové konstrukce do štítu nebo vikýře.
Všechno je možné – záleží pouze na Vašem stylu.
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podle ČSN EN 12608, třída A
• silné vnější a ze statického hlediska
důležité obvodové stěny
• vynikající hodnota koeficientu U pro efektivní
tepelnou izolaci
• zvýšená stabilita pomocí ocelových výztuží
zaručující dlouhou životnost a bezpečnou funkčnost

Energetická úcinnost
• izolační hodnoty profilového systému jsou testovány v různých
certifikovaných zkušebnách, kde pravidelně dosahují těch
nejlepších hodnot a parametrů

„Klasické tvary
jsou presne

Systém tesnení
• dvě roviny těsnění chrání před hlukem, chladem,
vlhkem a průvanem
• osvědčený systém s dorazovým těsněním po obvodu
rámu i křídla
• kvalitní těsnění šedé nebo černé barvy
• lze dodat také jako systém s dorazovým těsněním

muj

Zasklívací drážka
• hloubka zasklívací drážky 24 mm
• tloušťka zasklení ( v rámu i v křídle ) 4–42 mm
Rozmanitost vzhledu
• povrchová úprava je možná v téměř 50 barevných
či dekorativních variantách nebo hliníkovými
obkladovými profily
Ekologie
• ohleduplné k životnímu prostředí díky použití
výrobních procesů šetřící zdroje surovin
• profily SOFTLINE 70 jsou téměř ze 100 % recyklovatelné

Partner VEKA ve Vaší blízkosti:

Systém VEKA s klasickým designem
Okna rozhodujícím způsobem přispívají k tomu, že v domě
panuje příjemné obytné klima. V každé roční době propouštějí
světlo, chrání před větrem, počasím a hlukem.
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Přijít domů, dát si nohy nahoru, cítit se dobře. Teprve v soukromí
našeho domova si můžeme v pohodové atmosféře odpočinout.
Zde je naše zázemí, bezpečí, klid a místo pro rodinu.

Rádi Vám poradíme!
VEKA AG • Dieselstraße 8 • 48324 Sendenhorst • Deutschland • www.veka.de • www.veka.cz • www.veka.com • Podnik skupiny Laumann Gruppe

styl.“

