SVET BAREV VEKA

VEKASLIDE
VEKASLIDE
8282
a jeho
a jeho
výhody
výhody
SystémSystém
VEKASLIDE
VEKASLIDE
82 byl vyvinut
82 byl vyvinut
na bázina
energeticky
bázi energeticky
úsporného
úsporného
okenního
okenního
profilového
profilového
systému
systému
SOFTLINE
SOFTLINE
82.
82.
Díky naprosté
Díky naprosté
systémové
systémové
kompatibilitě
kompatibilitě
lze do fasády
lze do fasády
domu domu
zabudovat
zabudovat
okna i dveře
okna ivdveře
jednom
v jednom
moderním
moderním
a štíhlém
a štíhlém
designudesignu
–
–
včetně včetně
všech výhod
všech výhod
energeticky
energeticky
úsporného
úsporného
okenního
okenního
systému.
systému.
Stavební
Stavební
hloubkahloubka
křídel 82
křídel
mm82
umožňuje
mm umožňuje
jeho využití
jeho využití
jak pro jak pro
energeticky
energeticky
efektivní
efektivní
novostavby,
novostavby,
tak protak
dodatečnou
pro dodatečnou
montážmontáž
do stávajících
do stávajících
objektů.objektů.
SystémSystém
těsněnítěsnění
u VEKASLIDE
u VEKASLIDE
82 navíc
82zaručuje
navíc zaručuje
maximální
maximální
odolnost
odolnost
vůči větru,
vůči nárazovému
větru, nárazovému
dešti a dešti
zároveň
a zároveň
také také
poskytuje
poskytuje
optimální
optimální
protihlukovou
protihlukovou
ochranu.
ochranu.

Úspornost
Úspornost
VEKASLIDE
VEKASLIDE
82 zajišťuje
82 zajišťuje
vynikající
vynikající
tepelnou
tepelnou
izolaci izolaci
dokonce
dokonce
i u velkých
i u velkých
prosklených
prosklených
ploch: dosahuje
ploch: dosahuje
optimální
optimální
hodnoty
hodnoty
Ud na úrovni
Ud na pasivního
úrovni pasivního
domu domu

Díky plně
Díky
vyztuženým
plně vyztuženým
profilům
profilům
Vám systém
Vám systém
VEKASLIDE
VEKASLIDE
82
82
společně
společně
s bezpečnostním
s bezpečnostním
kováním,
kováním,
zámky zámky
a funkčním
a funkčním
zasklením
zasklením
splní i Vaše
splnínejnáročnější
i Vaše nejnáročnější
požadavky
požadavky
na bezpečnost.
na bezpečnost.

do 0,6 W
do/0,6
(m²K)*,
W / (m²K)*,
a tím pomáhá
a tím pomáhá
snižovatsnižovat
nákladynáklady
na vytápění
na vytápění
a šetří Vám
a šetří
peníze.
Vám peníze.
SnadnoSnadno
tak splní
takvšechny
splní všechny
aktuálníaktuální
požadavky
požadavky
na energetickou
na energetickou
efektivitu
efektivitu
Vaší nemovitosti.
Vaší nemovitosti.

Promyšlená
Promyšlená
rešení
rešení
v detailu
v detailu
Doplňková
Doplňková
okapnice
okapnice
usnadňuje
usnadňuje
následné
následné
dokončovací
dokončovací
práce práce
na terase
na či
terase
balkonu.
či balkonu.

PohodlíPohodlí
Práh s integrovanou
Práh s integrovanou
tepelnou
tepelnou
vložkouvložkou
a dvakrát
a dvakrát
přerušeným
přerušeným
tepelným
tepelným
mostemmostem
společněspolečně
s obvodovým
s obvodovým
těsněním
těsněním
zajistí uzajistí
zavřených
u zavřených
posuvných
posuvných
dveří, dveří,
že chlad,
žehluk
chlad,
anihluk
prudký
ani prudký
nárazový
nárazový
déšť neproniknou
déšť neproniknou
dovnitřdovnitř
a v místnostech
a v místnostech
bude příjemně.
bude příjemně.
Při otevřených
Při otevřených
dveříchdveřích
si naopak
si naopak
můžetemůžete
vychutnávat
vychutnávat
naprosté
naprosté
volnosti,
volnosti,
neboť jejich
neboť jejich
práh je práh
samozřejmě
je samozřejmě
bezbariérový
bezbariérový
a díky promyšlené
a díky promyšlené
konstrukci
konstrukci
budete budete
moci Vaše
mociposuvné
Vaše posuvné
dveře velice
dveřesnadno
velice snadno
ovládat.ovládat.

Styl

Styl

VEKASLIDE
VEKASLIDE
82 nabízí
82hladké,
nabízí hladké,
bezespárové
bezespárové
plochy plochy
rámů bez
rámů
rušivých
bez rušivých
hran. Dokonce
hran. Dokonce
i těsnění
i těsnění
jsou jsou
překrytá,
překrytá,
a tedy prakticky
a tedy prakticky
neviditelná.
neviditelná.
Elegantní
Elegantní
vzhled se
vzhled
štíhlou
se pohledovou
štíhlou pohledovou
šířkou lze
šířkou
harmonicky
lze harmonicky
začlenitzačlenit
do každého
do každého
stavebního
stavebního
stylu. Neváhejte
stylu. Neváhejte
použít také
použít také
různé barevné
různé barevné
akcentyakcenty
– v sytých
– v sytých
barváchbarvách
a dekorech
a dekorech
dřeva dřeva
nebo s nebo
hliníkovým
s hliníkovým
opláštěním
opláštěním
ve Vašem
ve Vašem
oblíbeném
oblíbeném
odstínu.odstínu.

Životnost
Životnost
Všechny
Všechny
systémysystémy
profilů profilů
VEKA odpovídají
VEKA odpovídají
nejvyšším
nejvyšším
požadavkům
požadavkům
kvality kvality
třídy A třídy
podleA podle
ČSN ENČSN
12608.
EN 12608.
Proto i Proto
VEKASLIDE
i VEKASLIDE
82 zaručuje
82 zaručuje
dlouhodobou
dlouhodobou
životnost
životnost
a bezpečnou
a bezpečnou
funkčnost.
funkčnost.
Na hladkém
Na hladkém
povrchupovrchu
profilů profilů
se navícsenehromadí
navíc nehromadí
špína, špína,
je extrémně
je extrémně
odolný odolný
vůči vlivům
vůči vlivům
počasí,počasí,
snadnosnadno
se udržuje
se udržuje
a nikdyasenikdy
nemusí
se nemusí
natírat.natírat.
Vaše posuvné
Vaše posuvné
dveře budou
dveře budou
i po i po
mnohamnoha
letech vypadat
letech vypadat
stejně dobře
stejně jako
dobře
první
jakoden.
první den.

* se zasklením
* se zasklením
Ug = 0,4 W/(m²K)
Ug = 0,4 W/(m²K)

Nízkáprahu
výška aprahu
a možnost
Nízká výška
možnost
připojení
jedné rovině
připojení
v jednévrovině
s podlahou
s podlahou
zaručujízaručují
jeho jeho
bezbariérovost.
bezbariérovost.

Nově vyvinutý
práh s integrovanou
tepelnou
a dvakrát
Nově vyvinutý
práh s integrovanou
tepelnou
vložkouvložkou
a dvakrát
přerušeným
tepelným
vykazuje
vynikající
přerušeným
tepelným
mostemmostem
vykazuje
vynikající
tepelnětepelně
izolačníizolační
hodnoty
a eliminuje
v podlaze.
hodnoty
a eliminuje
studenéstudené
zóny v zóny
podlaze.

Všestrannost
Všestrannost
U systému
VEKASLIDE
82 můžete
posuvná
U systému
VEKASLIDE
82 můžete
posuvná
křídla skřídla
pevněs pevně
zasklenými
díly různě
zasklenými
díly různě
kombinovat.
Dle daného
prostoru
si můžete
kombinovat.
Dle daného
prostoru
si můžete
zvolit optimální
variantuvariantu
otevírání
zvolit optimální
otevírání
od prostorově
úsporných
zdvižnězdvižně
posuvných
dveří dveří
od prostorově
úsporných
posuvných
s jedním
posuvným
křídlemkřídlem
až po široký
s jedním
posuvným
až po volný
širokýprůchod.
volný průchod.
Ze systému
VEKASLIDE
82 lze 82
realizovat
zdvižnězdvižně
posuvné
Ze systému
VEKASLIDE
lze realizovat
posuvné
dveře aždveře
do šířky
m6,50
a výšky
m.2,70 m.
až do6,50
šířky
m a2,70
výšky

Varianty Varianty
otevíráníotevírání
zdvižně posuvných
zdvižně posuvných
dveří (příklady)
dveří (příklady)

trojdílný prvek
trojdílný
se 2 zdvižně
prvek se 2 zdvižně
Dveře s posuvným
Dveře s křídlem
posuvným křídlem
dvojdílný prvek
dvojdílný
se prvek se
dvojdílný prvek
dvojdílný
se zdvižně
prvek se zdvižně
křídly a pevným
křídly a pevným
2 zdvižně posuvnými
2 zdvižně posuvnými posuvnými posuvnými
posuvným křídlem
posuvným křídlem
prosklením prosklením
křídly
křídly
a pevným prosklením
a pevným prosklením

čtyřdílný prvek
čtyřdílný
se 4 zdvižně
prvek seposuvnými
4 zdvižně posuvnými
křídly
křídly
čtyřdílný prvek
čtyřdílný
se 2 zdvižně
prvek seposuvnými
2 zdvižně posuvnými
křídly
křídly
a 2 pevnýmia proskleními
2 pevnými proskleními
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