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A VEKA AG a világon az egyik vezető proﬁlgyártóként kizárólag ablak és ajtóproﬁlokat állít elő a legmagasabb minőségben: „A”- osztályú, DIN EN 12608
szabvány szerint. Ebben a minőségi osztályban a
különösen erős belső és külső falak és a legmagasabb szinten fejlesztett többkamrás konstrukció a
VEKASLIDE 82 rendszernek kitűnő tulajdonságokat
kölcsönöz a stabilitás, a hosszú élet és a hőszigetelés szempontját tekintve.

„A“ osztályú proﬁlok

„Mostantól közvetlenül
a nappalinkból

Az „A” minőségi osztályú VEKA proﬁloknál többek
között különleges mechanikus terhelhetőség mutatkozik: törésbiztosabb, merevebb és a csavarozásoknak stabilabb tartást adnak, mint az alacsonyabb
minőségű proﬁlok. Ezáltal még jobb hő- és hangszigetelést, valamint kitűnő állóképességet és teljes
élettartam alatti működőképességet biztosít – a biztonságos, komfortos és bensőséges lakóélményért.

élvezhetjük a napfelkeltét
és a naplementét.“

A magas minőségi normák betartását a VEKA házon
belül is, ill. független bevizsgáló intézetek által folyamatosan ellenőrzi. Ráadásul a PVC proﬁlok probléma
nélkül újrahasznosíthatók egy zárt anyagkeringési
rendszerben – még egy plusz a környezetnek.
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DIN EN 12608 szabvány szerint

a V E K A-

Az Ön legközelebbi VEKA partnere:

Egy emelő-toló ajtó tökéletes kapcsolat a kinti és benti
világ között. Teret, fényt, friss levegőt biztosít – amikor
csak szeretné. Másrészt védelmet nyújt a szél, az időjárás és a hívatlan látogatók ellen. Teljesen mindegy, hogy
a terek között keskeny átjárót vagy tágas, akadálymentes kertkapcsolatot biztosító kijáratot, esetleg emeleten
lévő és mégis könnyen működtethető nyílászárókat sze-
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retne: A VEKA legapróbb részletekig átgondolt, kiváló
minőségű rendszerének alkotóelemei minden beépítési
szituációhoz és építészeti stílushoz ideális megoldást
jelentenek. Különösen a nagyméretű üvegfelületek esetében is kiváló szigetelési értékeket tesz lehetővé a hőre
optimalizált rendszer, ezáltal segít az energia és költség
megtakarításában.
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a tolóajtók lakótereket nyitnak meg

VEKA emelő-toló ajtók a
különleges igényekhez
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A legszebb módja, hogy a természetet
a házba varázsoljuk
Hozzon ki még többet a négy falból! Megoldás:
VEKASLIDE 82 emelő-toló ajtó rendszer a korlátlan
kilátásért, mely minden hőszigetelés és kényelmi
követelménynek megfelel.
A VEKASLIDE 82 a világos tereknek új lakóélményt
kölcsönöz mindamellett, hogy rendkívül könnyű a
kezelése. A nagy szárnyak is mindössze egy könnyű
kézmozdulattal nyithatók. Ezzel a nagyvonalú
térkoncepciók ideális és helytakarékos megoldása
lehet: megnyitja a lakóteret anélkül, hogy termetes
ajtók állnának az útban. Ezen túl az extrém alacsony,
akadálymentes küszöb a szintkülönbséget minimalizálja,
így a botlás veszélye elkerülhető. A karcsú szerkezet

VEKASLIDE 82 –
Előnyök egy pillantásra
A VEKASLIDE 82 rendszert a VEKA SOFTLINE 82
energiatakarékos nyílászáró rendszer alapjára fejlesztették. A teljes mértékű rendszer-kompatibilitásnak köszönhetően a homlokzati ablakok és ajtók egységesen
integrálhatók a modern, keskeny designba – csakúgy,
mint a nyílászáró rendszer energiatakarékos előnyei. A
82 mm-es szárny beépítési mélység ideálisan alkalmazható az energiatakarékos újépítésű házaknál és a
már fennálló építményeknél történő utólagos beépítés
esetén egyaránt.

a keskeny láthatófelületű proﬁlokkal nagyfokú üvegfelületet és ezáltal a lehető legnagyobb fénybeáramlást
biztosítja.
A magas hőszigetelésű proﬁloknak és a duotermikus
hőhídmentes küszöbnek köszönhetően a VEKASLIDE
82 rendszerrel különösen a nagyobb üvegfelületeknél
kiváló hőszigetelési értékekre számíthat. Ugyancsak a
múlté a tolóajtók közelében tapasztalható hideg lábakat
okozó hűvösebb levegő érzete.

A VEKASLIDE 82 tömítési rendszere a legjobb védelmet nyújta a szél, a csapóeső és a zaj ellen.

Élvezze az optimális lakóélményt, tökéletes működést
és a kiváló hőszigetelést a VEKASLIDE 82 rendszerrel.

A proﬁlban körbefutó erősítéseknek köszönhetően a
VEKASLIDE 82 rendszer megbízható biztonságot nyújt
és a speciális vasalatoknak, a funkcionális üvegezésnek és zárószerkezeteknek köszönhetően könnyedén
megfelel az Ön egyedi biztonsági kívánalmainak.

Nagyvonalú és
takarékos
A VEKASLIDE 82 emelő toló ajtó rendszer az
átgondolt proﬁlgeometriának és a modern 3 rétegű
hőszigetelő üvegezésnek köszönhetően a legújabb
nyílászáró konstrukciók szintjével összhangban a
legjobb hőszigetelési értékeket biztosítja. Így Ön nem
kényszerül a hőszigetelés és a nagyfelületű ablakok
közötti választásra. A kiváló Uf = 1,4W/(m2K) tok érték, a magas szigetelési értékhez tervezett beépítési
mélység és stabilitás a legjobb hőszigetelési tulajdonságokat biztosítja.

Nagyrészben a magas szigetelési teljesítmény
mögött az innovatív küszöb és tokmerevítés állnak,
melyek a duotermikus szigetelésének köszönhetően
a kül- és beltér hézag- és hőhídmentes kapcsolódását teszik lehetővé. A nagy teljesítményű szigetelési
technika az értékes fűtési ráfordításokat megbízhatóan a házban tartja.
Így csökkentheti energia-fogyasztását, fűtési költséget takaríthat meg és védi a környezetet.
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Átgondolt megoldások a részletekben
A felpattintható vízvető
megkönnyíti a teraszon vagy
erkélyen végzett utólagos
munkálatokat.

Takarékos

A VEKASLIDE 82 rendszer a nagyméretű
üvegfelületeknél is kiváló hőszigetelést biztosít: eléri akár az optimális Ud 0,6 W/(m2K)*-

ig a passzívház szintet, továbbá értékes
fűtési energiát és költségeket takarít meg. Így könnyedén teljesülnek ingatlanának aktuális és előre látható
energia hatékonyságra vonatkozó követelményei.
* U g = 0,4 W/(m 2K) üvegezéssel

Kényelmes

A zárt tolóajtók esetén a proﬁlban végigfutó tömítések és a duotermikus, hőhídmentes küszöb integrált szigetelése védelmet
nyújtanak a hideg, a zaj és a csapóeső
ellen, így biztosítva a kellemes közérzetet. A nyitott ajtók
mellett pedig a teljes szabadságot élvezheti. Az akadálymentes küszöb magától értetődően hőhídmentes és
a precízen rögzített görgőknek és teﬂonmegvezetőknek
köszönhetően pedig a nagyméretű emelő-toló ajtók
működtetése gyerekjáték.

Stílusos

A VEKASLIDE 82 rendszer sima, fugamentes, zavaró élek nélküli tokfelületeket kínál
– még a tömítések is rejtve vannak, ezáltal
szinte láthatatlanok. A keskeny proﬁlok
elegáns látható felülete harmonikusan illeszkedik minden építészeti stílusba. Ha pedig szeretné, adjon színes
hangsúlyt a homlokzatnak - élénk színekkel és fadekorokkal vagy alutakaróhéjjal az Ön kedvenc színével.
Hosszú élettartam
A VEKA proﬁlrendszerek az „A”- osztályú
DIN EN 12608 szabvány szerint megfelelnek a legmagasabb minőségi előírásoknak.
Ezáltal a VEKASLIDE 82 rendszere hosszú
távú felhasználást és biztonságos működést tesz lehetővé hosszú éveken át. A sima proﬁlfelületek nem hagynak
teret a szennyeződésnek, extrém módon viharállóak,
könnyű az ápolásuk és soha nem kell festeni őket – ezáltal a tolóajtó évtizedek múlva is ugyanolyan jó állapotban
lesz, mint az első napon.

Sokoldalú

A padlósíkba csatlakozott
küszöb alacsony kontúrja
biztosítja a rendszer akadálymentességét.

Az újonnan fejlesztett küszöb kiváló hőszigetelési értékeket tesz lehetővé a
duotermikus hőhídmentességnek és az integrált szigetelő éknek köszönhetően,
továbbá megakadályozza a padlószint közelében a hűvös érzetet.

A VEKASLIDE 82 rendszerben a 4
tolószárnyat és a ﬁxüvegezésű elemeket
szinte tetszés szerint lehet kombinálni. A
beépítendő hely nagyságától függetlenül
az optimális nyitási változat minden esetben megvalósítható – a tértakarékos egy tolószárnyú emelő-toló
ajtótól egészen a legszélesebb kijáratig - a szabadba.
Így lehet emelő-toló ajtókat 6,5 m szélességig és 2,70 m
magasságig megvalósítani.
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