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Veka Softline
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Biztonság és kényelem
Az ügyfeleink biztonsága érdekében az ablakok és ajtók alapállapotban felszerelésre kerülnek az új rendszerő ROTO
NT zárszerkezetekkel, amelyek szabályzó elemekkel és mikró ventilációs funkcióval vannak ellátva, a levegı
cserélésének ellenırzésére azon helységekben, amelyek látszólag zártak. A zárak kialakítása garantálja, a mőködés
biztos és könnyő használatát.
A ROTO NT zárak ezen kívül lehetıvé teszik kiegészítı kényelmi funkciókat ellátó alkatrészek beszerelését az
ablakba, mint például: fokozatos állíthatóság, irányított fékő kilincs, betörés elleni kilincs és más szerkezetek.

Energiatakarékosság

Az alaptípusok ajtói és ablakai egységcsomagok szerint vannak felszerelve, melyek alacsony emisszió tartalmú
üvegekbıl és argongázbólból állnak, a hıáteresztı képességének együtthatója U<=1,1 W/m2K, illetve akusztikai
szigetelése 31 decibel szintő.
Az alaptípusú ablaküvegek mellett, javasoljuk a betöréselleni, hangcsökkentı, napelleni, matt és díszített üvegeket.
Az általunk javasolt ablakprofilok összekapcsolva a termo szigeteléső üvegekkel, lehetıvé teszik a hı veszteségének
csökkenését akár az 50%-ig, amely közvetetten csökkenti az atmoszférát károsító gázok emisszióját.

Légmentesség
Az ablakoknál és az ajtóknál a legújabb generációjú APTK (EPDM) és a legjobb minıségő szigetelıt alkalmazzuk,
amelyek ellenállóak az atmoszférikus tényezık hatásaival szemben és biztosítják az ablakok tökéletes légmentességét
hosszú éveken át.
Az általunk kínált ablakok tökéletesen szigetelik lakását a hideg ellen, védenek a megterhelı utcai zajoktól, portól és
szmogtól, illetve a napsugárzás káros hatásaitól. A negatív hatások elleni védelem ezen kívül kiegészíthetı még
ablakrolóval, amely garantálja a teljes nyugalmat.

Esztétika
Az ügyfeleink részére kínáljuk a csaknem végtelen lehetıséget biztosító tipikus és nem tipikus ablakokat és ajtókat
(hajlított, kör, trapéz, háromszög) kiegészítve dekorációs elemek felhasználásával, mint például a ciráda.

Az alaptípusok tradicionális fehér színekben készülnek, de választhatnak különleges színekbıl, mint például a
smaragd, sárga, bronz és még sok más szín. Az érdekes formák és a gazdag színválaszték együttesen segít megtervezni
az elképzelt ablakok arculatát.
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A PVC ablak elınyei
A profil sok légkamrás felépítése összekapcsolva a termo ablaküvegekkel biztosítja a tökéletes
termikus és atmoszférikus szigetelést.
A keretben és a szárnyban lévı horgonyzott acélerısítés garantálja a különlegesen masszív és
stabil kialakítást, megelızve a profil megvetemedését.
A kettıs ablakszigetelési rendszer (külsı és belsı) biztosítja az ablaküveg tökéletes
légmentességét.
A VEKA ablakok kialakítása az újszerő és belsıprofilú rendszerbe került kialakításra.
A felújítással kapcsolatban költségmegtakarítást eredményezhet, hiszen a PVC ablak nem
igényel festést és könnyen tisztán tartható.
A VEKA profilt a magas hıállóképesség, az öregedés hatásának hosszú idejő elmaradása
jellemzi, a sima kialakítás megelızi a por és más szennyezıdések bekerülését.
A VEKA profil magasan elsırendő PVC anyagból kerül kialakításra, amely nem káros az
ablakot felhasználók egészségére és lehetıséget biztosít az ismételt felhasználásra.

A fából készült új ablakok elınyei
A sajátos kialakításnak köszönhetıen sokkal inkább ellenállóak az öregedésnek és a
deformálódásnak (nagy ellenálló képesség a nedvességgel szemben).
Kimutathatóan jobb termikus és akusztikus szigetelés.
Új vízelvezetési rendszerrel rendelkezik.
Nem igényel szétszerelést a tisztításhoz.
A használata könnyő, az ablakzárak könnyen és halkan mőködnek.
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Fa nyílászárók
Hogy ügyfeleink elvárásainak megfeleljünk, akik mindenek elıtt a természetességet és a
klasszikus eleganciát értékelik, nekik kínáljuk a fából készült új egykeretes ablakokat és ajtókat,
amelyeket DJ-68 rendszer szerint gyártunk.
E termékeink alapanyaga az erdeifenyı vagy a mahagóni (meranti) három rétegben ragasztva és
minden hibájától megfosztva.
A fa ablakkeretek festve és lakkozva vannak. A festékburkolat négy rétegbıl tevıdik össze:
impregnáló réteg, alapozó, közbensı tusréteg és végsı festés.
Az így lekezelt ablakkeretek ellenállóak mind az atmoszférikus idıjárás változásoknak, mind
pedig az UV sugárzásnak.
Az ablakkereten és a szárnyakon lévı impregnálok, a lakkok illetve a különleges alumínium
ereszek védik az ablakot.
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VEKA Softline
A VEKA Softline
egy újonnan kifejlesztett, ellenırzött és különlegesen sokoldalú
profilvezetéső ablakkeret a kerek ablaktípusok családjából. Az igen jó minıségő, három
légkamrás profil, illetve a speciálisan keresztülszelı acélerısítés eredményeképpen a profil
kialakítása különlegesen masszív. Rendelkezik emellett különleges akusztikai és termikus
szigetelési paraméterekkel. A Softline
vonalvezetéső rendszerébe tartozó nyílászárók
kiemelkednek a nagy terhelésbíró és hosszú élettartalmukkal, valamint látványos külsejükkel.
A VEKA Softline ablakzárak tengelyeinek süllyesztése 13 mm, ami megengedi a legújabb
generációjú zárak alkalmazását, növelve a biztonságot és az ablak használhatóságának értékét.

A VEKA rendszer
Lágyan megrajzolt formák
Az alacsonyabb magasságú kialakítás megengedi a lakás jobb megvilágítását.

Kétszeres ablaktömítés
15 fokos letöréssel felerısítve illeszkedik a profilhoz és garantálja a tökéletes vízelvezetést

Sima mőa
anyag felület
Teljes mértékben ellenálló az atmoszférikus tényezık és az öregedés hatásai ellen nem igényel
festést.

A tökéletes vízelvezetést
Biztosítja az ablakkeret elıtt elhelyezett speciális kamra.

A különleges kialakítású megerıssített szárnyak
Garantálják az ideális statikát és biztonságot

Több légkamrás konstrukció
A három csatorna tökéletesen biztosítja a termikus és akusztikus szigetelést.

