Határtalan lakóélmény –

Nyissunk rendszerben!

A tolóajtók otthonába hozzák a természetet

Tolóajtók minden esetre
A kisméretű ajtók esetében, de mindenekelőtt felújí-

A kezelése tehát gyerekjáték. Emellett a toló-bukó

tásoknál és a toló-bukó ajtók helyett izgalmas alter-

ajtó az extra keskeny keretével és elegáns arányaival

natívát jelentenek a VEKASLIDE 70 emelő-toló ajtó

nemcsak a lehető legnagyobb szabadságot adja a

rendszerek. A mozgatható szárny egyszerűen illesz-

megjelenésnek, hanem a megszokott/bevált VEKA

kedik (rábukik) az elé épített sínre, amelyen könnyen

minőséget is jelenti: az extra stabil energiatakarékos

oldalra tolható.

profiltól a biztos vihar és eső elleni védelemig.

Nyitási lehetőségek a toló-bukó ajtókra (példák)

„A nappalink
2 részes elem tolószárnnyal
és fix üvegezéssel

3 részes elem tolószárnnyal
és 2 nyitható szárnnyal

4 részes elem 2 tolószárnnyal
és 2 nyitható szárnnyal

3 részes elem 2 tolószárnnyal
és fix üvegezéssel

egészen a
kertkapuig ér.”

Otthon – biztonságot és meghittséget jelent. Emellett

Teljesen mindegy, milyen igényei vannak: keskeny átjárót

megteremti a kibontakozás szabadságát, hogy igazán

szeretne, esetleg egy széles, akadálymentes kertkapcso-

önmagunk lehessünk. A VEKA tolóajtó rendszerével mind-

latról álmodik, vagy emeleten lévő, mégis könnyen működő

ez megvalósulhat: tágas terek, fény, friss levegő, amikor

üvegfelületeket szeretne: a VEKA magas minőségű rend-

csak szüksége van rá – biztonságos védelem a széltől, az

szerelemei a legkisebb részletekig átgondolt koncepció

időjárástól és a hívatlan látogatóktól.

eredménye, mellyel közel minden otthonhoz teljesíthető
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Az ön legközelebbi VEKA partnere:

a kívánság. Engedjen be otthonába minél többet a
természetből olyan tolóajtóval, mely színben, formában és
funkcióban olyan egyedi lehet, mint amilyen Ön saját maga.
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VEKA emelő-toló ajtó rendszer a
határtalan lakóélményért

Emelő-toló ajtó rendszer
a megálmodott otthonért
A VEKASLIDE 70 emelő-toló ajtó rendszer korlátlan sza-

A VEKASLIDE 70 műszaki értelemben is új távlatokat nyit:

badságot nyújt. Az Ön kívánságainak – legyen az a dizájn,

a rendkívüli profil-stabilitás tartósságot, stabilitást, és az

a nyitási módok, beépítési lehetőségek és működésbarát

energiatakarékosság szempontjából a rendszer az inno-

kezelés – nem szabunk határokat. A kereskedelemben for-

vatív tömítési technológiának köszönhetően kiváló ered-

galmazott vasalat-rendszerekkel való kompatibilitás és a

ményeket ér el. Az ön nyílászáró szakértője készséggel ad

VEKA nyílászáró profilok számos ablak és tolóajtó össze-

felvilágosítást a rendszer számos további előnyéről.

Az emelő-toló ajtó rendszer
a határtalan lakóélményért

hangolását teszik lehetővé, mellyel lakóházának egységes,

Tökéletesen
átgondolt –
és egyszerűen
praktikus
Energia- és költség-megtakarítás
A nagy üvegfelületek korábban több-
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harmonikus megjelenést, homlokzatot kölcsönöznek.

„A“ osztályú proﬁlok
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a V E K A-

Akkor is, ha az időjárás kint hideg és

nyire nagy hőveszteséget jelentettek.

barátságtalan: a VEKASLIDE 70 a lakásban

A VEKASLIDE 70 innovatív energiamegta-

mindig kellemes, meghitt hangulatot biztosít.

karító rendszere nemcsak világos otthont,

Az értékes tömítések, melyek a teljes

de modern hatékonyságot is biztosít. Mindez a kiválóan

szárnyban körbefutnak és részben a kiegészítő profilokba

szigetelő többkamrás profil kifinomult konstrukciójának,

is integrálva vannak, megbízhatóan védenek a huzat, a

a Neopor®- tömítésű metszetnek és a hőhídmentes

nedvesség ellen, és kiküszöbölik a hőhidat. Így bármilyen

küszöbnek köszönhető. Az üvegezés típusától függően

időjárás esetén biztonságban és kényelemben érezheti

olyan kitűnő hőszigetelési értékek teljesülnek, amelyek az

magát otthonában.

energia-megtakarítási előírásoknak (EnEV) játszva megfelelnek. Így segít Önnek a VEKASLIDE 70 értékes fűtési
energiát és pénzt megtakarítani.

ól

DIN EN 12608 szabvány szerint

Korlátlanul biztos:
legjobb minőség

Teljes szigetelés/Tökéletes tömítés

Több szín - változatosabb megjelenés
A VEKASLIDE 70 rendszerrel akár
egyedi nyílászárók kialakítását is játszva

t

Elegáns megjelenés
A VEKASLIDE 70 rendszerrel egyedi
A VEKA - mint világszinten vezető magas minőségű
műanyag rendszereket gyártó cég -, kezdettől fogva
kiváló hírnévnek örvend. Így van ez a DIN EN 12608

kedvenc színárnyalatát a különböző szín-

elképzeléseket valósíthat meg a látvány

és fadekor kínálatunkból! Továbbá aluhéj borítás is kerülhet

bárminemű csorbítása nélkül. Még az

a keretekre, szintén a kedvenc színárnyalatában, mely a

emeleti szinteken is diszkrét, keskeny

tolóajtónak még nemesebb külsőt kölcsönöz.

peremek láthatók. A síkra záródó szárny, az egységesen

szabvány szerint gyártott kiváló minőségű „A” osztályú
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VEKA toló-ajtó rendszerekkel is, melyek rendkívül stabil

1

profilból készülnek. A profilok belsejében található acél-

1

merevítésnek köszönhetően a VEKA minőség nemcsak

A hőhídmentes küszöb gondoskodik az optimális
hőszigetelési értékekért.

a rendkívül hosszú élettartam és sok éven át tartó
könnyű kezelhetőséget jelent, hanem a betörésvédelem

2

A felpattintható vízvető megkönnyíti az utólagos

körbefutó nút és a szintén tömör, akadálymentes küszöb

A tökéletesen sima profilfelületek nagyon

külsőt kölcsönöznek a VEKASLIDE 70 rendszernek.

könnyen tisztíthatók, így a kosznak semmi

További előny: a tömítések el vannak rejtve, akárcsak

esélye. A műanyag profilokat egyébként

a szárny vízrései, így a nem túl szép vízrés takarók

sosem kell újralakkozni, újrafesteni. A

elhagyhatóak.

profiloknak köszönhető. A biztonságot szolgáló
kivitel az RC2 ellenállású osztályba sorolható, mely a
rendőrség által is ajánlott biztonsági fokozat.

2-részes elem
2 emelő-toló szárnnyal

3-részes elem 2 emelő-toló
szárnnyal és fix üvegezéssel

4-részes elem 2 emelő-toló szárnnyal
és 2 fix üvegezéssel

VEKASLIDE 70 nyílászárók hosszú éveken át tiszta
közérzetet biztosítanak.

Nyitási lehetőségek – emelő-toló ajtó (példák)

2-részes elem emelő-toló
szárnnyal és fix üvegezéssel

Könnyű tisztítás

elegáns szürke színben minden perspektívából stílusos

munkákat a teraszon vagy az erkélyen.

területén is a legmagasabb elvárásoknak felel meg.
A VEKASLIDE 70 kiváló hőszigetelése a hőhídmentes

megvalósíthatja: egyszerűen válassza ki

4-részes elem, 4 emelő-toló szárnnyal

