
„Nejkrásnější  
      propojení interiéru  
    s exteriérem!“

Nová generace systému zdvižně
posuvných dveří VEKA

Kvalitní profil



Pohodlí s výhledem
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Spojení interiéru a exteriéru: vychutnejte si
jedinečný výhled s novým systémem
zdvižně posuvných dveří VEKAMOTION 82

Abb.: VEKAMOTION 82 MAX

Přirozeně prosvětlený prostor
Systém VEKAMOTION 82 snadno navodí pocit

otevřeného a prosvětleného obytného prostoru. Velké

až k podlaze sahající prosklené plochy lemují decentní

rámové konstrukce. Venkovní prostor se tak stává

přirozenou součástí obytného prostoru.

Vychutnejte si pocit volnosti
Ještě nikdy nebylo propojení vašeho obývacího pokoje se

zahradou nebo balkónem tak harmonické. Díky lehce

pohyblivému posuvnému křídlu a bezbariérovému prahu

přináší VEKAMOTION 82 navíc neopominutelnou výhodu,

především osobám s omezenou pohyblivostí. Nezapomeňte 

rovněž zohlednit, že získáte prostor, protože vám neskladná 

dveřní křídla nebudou ubírat místo z prostoru k bydlení.
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Dokonalost jako standard

Venku jako doma 
Zažijte komfort moderního bydlení v jeho nejatraktivnější podobě. 
Systém zdvižně posuvných dveří VEKAMOTION 82 vám nabízí velko-
rysé prosklené plochy s jedinečným výhledem. Vpusťte nebe jedno-
duše k sobě domů.

Inovativní do posledního detailu
Se systémem VEKAMOTION 82 si užijete dokonalosti po všech 
stránkách. Díky inovativní konstrukci z profilů VEKA třídy A jste trvale 
chráněni před větrem a jinými povětrnostními vlivy, únikem tepla, 
hlukem a nevítanými hosty. Dveře se přitom dají velmi lehce otevírat i 
zavírat a nadchnou vás atraktivním designem.



Prvotřídní ve všem

Více pro vás 
Se systém VEKAMOTION 82 získá interiér vašeho

domova moderní a komfortní klima, zalité světlem. Velké

skleněné plochy se štíhlým rámem otevřou váš obytný

prostor a vytvoří plynulý přechod do venkovního

prostoru.

Maximální podíl skla
Viditelná plocha skla se na šířku zvětší o 

7 cm a na výšku dokonce o 13 cm.

Štíhlý rám
Speciální pevné křídlo systému

VEKAMOTION 82 MAX má vnitřní

pohledovou výšku pouze 28 mm.

Dokonalý vzhled
U systému VEKAMOTION 82 MAX lze

pevné křídlo zvenku téměř kompletně

překrýt omítkou a dosáhnout tím

prakticky bezrámového vzhledu.
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 MAX

 MAX

Kromě základní varianty VEKAMOTION 82 je k dispozici i

designová varianta VEKAMOTION 82 MAX, která díky

použití mimořádně štíhlého pevného křídla, činí

viditelnou prosklenou plochu ještě větší. Což vyžaduje

dnešní moderní architektura pro navrhování otevřených

prostor. Navíc je to přínosem i pro energetickou bilanci

stavby: díky větším proskleným plochám lze např. získat

více sluneční energie.

VEKAMOTION 82 nabízí již v základním
provedení vysoký podíl prosklené plochy s
pohledovou šířkou křídla pouze 86 mm

U designová varianty VEKAMOTION 82 MAX

je možné pomocí speciálního pevného křídla
docílit ještě větší prosklené plochy

v detailech:

Porovnání obou variant

Bezbariérový průchod
U systému VEKAMOTION 82 MAX

stejně jako u základní varianty

snadno realizovatelný.



Vysoká přidaná hodnota ve všech detailech 
Systém VEKAMOTION 82 je přínosem ve všech ohledech. Jedním z významných

faktorů je vynikající stabilita propracovaného vícekomorového systému. Kromě

vysoké kvality profilů, kterou je společnost VEKA po celém světě známá, je to dáno

také velkoryse navrženými ocelovými výztuhamy po celém obvodu rámu.

Díky nim VEKAMOTION 82 umožňuje výrobu velkých elementů s moderními, ale

těžkými tepelně izolačními skly. Navíc si můžete být jistí, že vaše zdvižně posuvné

dveře budou dlouho fungovat bezproblémově a bezpečně.

Kvalita bez kompromisů
Systém VEKAMOTION 82 je vyráběn výhradně z profilů

třídy A v souladu s normou DIN EN 12608. Mimořádně

silné stěny těchto kvalitních profilů zaručují vyšší nosnost

a tvarovou stabilitu, než je tomu u profilů méně kvalitních.

Mimořádně silné vnější stěny  
Tloušťka stěny ve třídě A 3 mm (±0,2 mm)

Optimální parametry pro
náročné majitele nemovistostí
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Vaše nové oblíbené místo
Dokonce i když venku řádí vichřice, můžete si doma

užívat pohodlí, protože zdvižně posuvné dveře

VEKAMOTION 82 vás snadno ochrání před větrem i

nárazovým deštěm. Postará se o to nově vyvinutý

koncept systému těsnění. Proti robustnímu těsnění se

speciálně přizpůsobeným tvarováním nemá šanci

průvan ani vlhkosti.

Ukázkové tepelně izolační hodnoty
Ukázkové tepelně izolační hodnoty

Součinitel prostupu tepla neboli hodnota U ukazuje,

jak dobře jednotlivé stavební prvky izolují. Díky

vynikající izolační hodnotě rámové konstrukce Uf,m

je možné u systému VEKAMOTION 82 při použití

moderních izolačních skel dosáhnout u celého

elementu izolační hodnoty Ud až 0,73 W/(m²K).
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Uf,m (rám) =1,4 W/(m²K) 

Ud (celý prvek)* =  až 0,78 W/(m²K) 

Uf,m (rám) = 1,3 W/(m2K)  

Ud (celý prvek)* = až 0,73 W/(m²K)

*  se zasklením Ug = 0,5 W/(m²K), ψg = 0,031 W/(mK), při velikosti prvku 3,5 × 2,3 m

Stále stoupající náklady na energie se starými okny a dveřmi
Náklady
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Vestavba nových oken a dveří

Náklady na energie s novými okny a dveřmi

Vzhledem k neustále stoupajícím nákladům na energie nabývají moderní okna a

dveře nebývale na důležitosti. Výměnou zastaralých oken a dveří snížíte nejen náklady

za vytápění, ale zárověň tím předejdete i zvyšujícím se nákladům na energie.
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dle DIN EN 12608

Dvě velkoryse navžené
ocelové výztuhy v rámu
zaručují maximální
stabilitu

Vysoká odolnost proti vloupání
Důležitý je také pocit bezpečí: VEKAMOTION 82 ztíží

nezvaným návštěvníkům proniknutí do domu díky

velkoryse navrženým ocelovým výztuhám v rámu i

křídle. Ve spojení se speciálním kováním a zasklením

lze spolehlivě docílit ochrany proti vloupání až po třídu

odolnosti RC 2, kterou policie doporučuje.
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I u systému VEKAMOTION 82 si můžete vychutnat jedinečný 
vzhled a haptiku povrchové úpravy VEKA SPECTRAL, např.  
v barevném odstínu VEKA SPECTRAL umbra ultramatt

VEKA SPECTRAL
Inovativní povrchová úprava od společnosti VEKA: vybírat 

lze z široké škály moderních barevných odstínů, které vás 

dokáží každodenně fascinovat svým ultramatným vzhle-

dem a na dotek samětově hebkým povrchem.

Hliníkové opláštění
Zcela jednoduše lze zkombinovat také vzhled 

ušlechtilého kovu s téměř nevyčerpatelnou paletou 

barev RAL.

Hliníkové opláštění nabízí další
možnosti elegantního designu

Individuální jako vy!

Neomezené možnosti při navrhování
Systém VEKAMOTION 82 lze díky elegantní a úzké

pohledové šířce harmonicky začlenit do architektury

vašeho domu. Pokud máte v plánu docílit unikátního

vzhledu, můžete kromě klasické bílé použít i individuální

barevné akcenty. Jedinečná rozmanitost snadno

udržovatelných povrchových úprav umožňuje zvolit

barevný odstín a vzhled materiálu zcela podle vašeho

přání.

Dekorační fólie VEKA
Program fólií VEKA vám nabízí více než 60 atraktivních 

dekorů: od imitace dřeva, opracovaného kovu až po sité 

a výrazné jednolité barvy.



Partner VEKA ve vašem okolí:

VEKA AG • Dieselstrasse 8 • D-48324 Sendenhorst • Telefon +49 2526 29-0 • info@veka.com • www.veka.cz • Ein Unternehmen der Laumann Gruppe

Trvalá udržitelnost u společnosti VEKA
Společnost VEKA, jako jeden z předních světových

výrobců profilových systémů je rodinnou společností s

jasnou hodnotovou orientací. Z našeho vědomí

odpovědnosti vůči zaměstnancům, obchodním

partnerům a životnímu prostředí vyplývá důležitý cíl

našeho podnikání – trvale udržitelné jednání a chování.

Profily systému VEKAMOTION 82 jsou téměř 100%

recyklovatelné. Získaný recyklát lze použít při výrobě

nových profilových systémů VEKA - zcela ve smyslu

oběhového hospodářství orientovaného na budoucnost.

Více informací najdete zde:

www.vekamotion82.de
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