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CHARAKTERYSTYKA

Okna VEKA to markowy, nowoczesny system okienny

o najwyższych parametrach technicznych, który cieszy się uznaniem

na całym świecie.

System okienny VEKA może być wyposażony w  szyby i oku-

cia antywłamaniowe oraz klamki z blokadami, dzięki którym

dom staje się bezpieczniejszy. Okna VEKA doskonale chronią

dom przed utratą ciepła oraz bardzo efektywnie tłumią hałas.

System  pięciokomorowy VEKA Perfectline to nowa jakość

zaprojektowana specjalnie dla Ciebie. System ten dostępny jest

w bogatej palecie barw i wzorów.

Rodzaje: rozwieralne, uchylne, uchylno-rozwieralne, prze-

suwne, harmonijkowe

Oszklenie: podwójną szybą thermofloat, szkłem refleksyjnym, 

antisol, bezpiecznym, antywłamaniowym, dźwiękochłonnym

Szprosy:

� konstrukcyjne (dzielące szybę) – w dowolnym rozstawie

� naklejane – szer.: 25, 45, 55 mm w kolorze białym

i drewnopodobne, w dowolnym rozstawie

� międzyszybowe – szer.: 8, 18, 26, 45 mm, w kolorze złotym,

białym, brązowym i drewnopodobne

Okucia: obwiedniowe ROTO NT, standardowo z mikrowenty-

lacją lub stopniowym uchyłem, ogranicznikiem rozwarcia,

hamulcem w klamce i okuciami przeciwwyważeniowymi.

Uszczelki: wciskane z EPDM, odporne na działanie nieko-

rzystnych warunków atmosferycznych i promieni UV, dostęp-

ne w kolorze czarnym i szarym

Współczynnik przenikania ciepła U dla szyby [W/(m2K]: 1,0

Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw [dB]: 30-40

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska

Usługi: doradztwo techniczne, firmowy montaż, transport,

serwis, realizacja nietypowych zamówień

Gwarancja: 5 lat na kolor i trwałość profili, szczelność

zestawu szybowego i okucia

Normy, aprobaty, certyfikaty: Aprobaty Techniczne ITB 

nr: AT-15-2902/2003, AT-15-6039/2003, AT-15-6166/2003,

Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1117/01/98

Pozostała oferta: � okna i drzwi aluminiowe � konstrukcje 

aluminiowe � witryny � ogrody zimowe � fasady � parapety

zewnętrzne � parapety wewnętrzne z konglomeratu i marmuru

� nawiewniki okienne AERECO, BREVIS, RENSON
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Okna i drzwi balkonowe z PVC
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