„A kültér és a beltér

összekapcsolásának
legszebb módja!”

Az új generációs VEKA
emelő-toló ajtórendszer

Kényelem kilátással
A természetes fény áramlása

A szabadság élvezete

A fény és tágasság érzése a négy fal között is - a
VEKAMOTION 82-vel magától értetődik. A nagy, padlóig
érő üvegfelületeket olyan keretkonstrukcióba foglaltuk,
amely optikailag a háttérbe húzódik. A kültér így szinte
magától a lakótér részévé válik.

Még soha nem volt ilyen egyszerű kijutni a nappaliból a
kertbe vagy az erkélyre. A VEKAMOTION 82 könnyen mozgó tolószárnyával és akadálymentessé alakítható küszöbével a szabadság értékes érzését biztosítja a mozgásukban
korlátozott személyek számára is. Ne feledjük: Ön teret
nyer, mert az ajtószárny nem nyúlik be a lakótérbe.

A beltér és a kültér eggyé válik: Élvezze a
VEKAMOTION 82 emelő-toló ajtórendszer
által nyújtotta egyedülálló kilátást
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Abb.: VEKAMOTION 82 MAX

Tökéletesség sorozatgyártásban
Kültér az otthonában
Élje át a modern kényelmet, annak legvonzóbb formájában. A
VEKAMOTION 82 emelő-toló ajtórendszer hatalmas üvegfelületeket és egyedülálló kilátást kínál Önnek. Mintha az ég egyenesen a házból nyílna.

A legapróbb részletekig jövőbemutató
A VEKAMOTION 82-vel minden területen élvezheti a tökéletességet. A VEKA A-osztályú profiljainak innovatív konstrukciója
védelmet nyújt Önnek: a széllel és az időjárással szemben, valamint a hőveszteséggel, a zajjal és a hívatlan vendégekkel szemben is. Emellett az ajtó könnyen nyitható és zárható, esztétikus
dizájnja pedig mindenkit lelkesedésre késztet.
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Részletezve:

Összességében: első osztályú

MAX

Többet nyújt Önnek
A VEKAMOTION 82 alapverziója mellett rendelkezésre
áll a VEKAMOTION 82 MAX is, amely kialakításának köszönhetően, különösen keskeny rögzített szárnyaival még
jobban megnöveli a látható üvegfelületet és ezáltal megfelel a lehető legnagyobb nyitottságra törekvő építészeti
trendnek. Az energiamérleg szempontjából is nyereséges:
A nagy üvegfelületeken keresztül pl. magasabb napenergiamennyiség nyerhető.

A VEKAMOTION 82 a modern, fényárban úszó kényelmet
hozza el az Ön lakásába. A nagy üvegfelületek és a keskeny ajtókeretek megnyitják a lakóteret és akadálymentes
kijutást tesznek lehetővé a kültérbe.

Tökéletes optika
A VEKAMOTION 82
esetében a rögzített szárnykeretek közel tökéletesen
bevakolhatók és szinte keret nélküli
kilátást nyújtanak.
MAX

Maximális üvegarány
A látható üvegfelület 7 cm-rel növekszik szélességében és 13 cm-rel magasságában.

A két verzió összehasonlítása
MAX

A VEKAMOTION 82 a 86 mm-es keretmagasságával már az alapverzióban is nagy
üvegarányt biztosít.

A VEKAMOTION 82 MAX ezt az üvegarányt a
különösen keskeny rögzített szárnykereteknek
köszönhetően jelentős mértékben tovább növeli

Keskeny keretek

Akadálymentes átjutás

A VEKAMOTION 82
egyedülálló
rögzített szárnyainak belső
keretmagassága mindössze 28 mm.

A VEKAMOTION 82 MAX esetében,
akárcsak az alapverziónál,
egyszerűen megvalósítható.

MAX
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A legjobb megoldás az igényes
építtetők számára
Szilárd értéktöbblet minden részletben
A VEKAMOTION 82 minden tekintetben többet nyújt Önnek. Döntő faktor a költséges, többkamrás konstrukciónak
köszönhető kiemelkedő stabilitás. Ezt a VEKA-ra jellemző
magas profilminőség mellett a keretben körbefutó, nagy
kiterjedésben elhelyezett acélmerevítés biztosítja. Így a
VEKAMOTION 82 lehetővé teszi, hogy a nagy elemek is
modern, nehéz hőszigetelő üvegezéssel készülhessenek.
Egyidejűleg élvezheti a bizonyosságot is, hogy emelő-toló ajtaja hosszú távon zavartalanul és megbízhatóan fog
működni.
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A VEKAMOTION 82 esetében kizárólag a DIN EN 12608
szabványnak megfelelő, A-minőségi osztályú profilokat
alkalmazunk. Ezeknek a különösen erős külső falai teszik
ezt a minőségi profilt terhelhetőbbé és formatartóbbá,
mint a kevésbé magas minőségű profilok esetében.
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Az Ön új kedvenc helye

Erős betörésgátló hatás
A biztonság fontos érzése: A VEKAMOTION 82 megnehezíti a nem kívánt látogatók számára a behatolást,
a keretben és a szárnyakban található nagy dimenziós, körbefutó acélmerevítésnek köszönhetően. A
megfelelő vasalatok és üvegezés által megbízhatóan
elérhető a rendőrség által ajánlott védelmi szint, az
RC 2-es ellenállási besorolás.

Költségek

Még ha kint tombol is a vihar, Ön kényelmesen elhelyezkedhet az emelő-toló ajtó mellett, mert a VEKAMOTION 82
könnyedén távol tartja a szelet és még a szakadó esőt is.
Erről egy alapjaiban új fejlesztésű, többszintes szigetelőrendszer gondoskodik. A speciálisan formára igazított
nagy volumenű szigetelésnek köszönhetően a huzatnak
vagy a nedvességnek esélye sincs.
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A tokban található két
nagyméretű acélmerevítés garantálja a kitűnő
stabilitást
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Új ablakok és ajtók beépítése

Példás szigetelési értékek
Hogy egy épületrész mennyire jól szigetel, azt a hőátbocsátási együttható vagy U-érték mutatja meg. A
keretkonstrukció elsőosztályú Uf,m szigetelési értékének
köszönhetően a VEKAMOTION 82 és a modern funkciós
üvegek a teljes elemre vonatkozóan akár a 0,73 W/(m²K)
Ud értéket is elérhetik.

Uf,m (keret) =1,4

A-osztályú falvastagság 3 mm-től (± 0,2 mm)

al é

Idő

A hosszútávon emelkedő energiaárakat tekintve a modern ablakok és ajtók rendkívül
fontosak. Az elöregedett elemek cseréje által csökkentheti fűtési szükségletét és ezzel
jelentősen csökkenni fognak az energiaköltségei is.

MAX

Különösen erős külső falak
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Energia-megtakarítás
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DIN EN 12608 szabvány

Uf,m (keret) = 1,3

W/(m²K)

Ud (teljes elem)* =

W/(m2K)

Ud (teljes elem)* = akár 0,73 W/(m²K)

akár 0,78 W/(m²K) akár

* ü vegezéssel Ug = 0,5 W/(m²K), ψg = 0,031 W/(mK), egy 3,5 × 2,3 m nagyságú elem esetében
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Olyan egyedi, mint Ön!
VEKA SPECTRAL
Korlátok nélküli kialakítás

A VEKA felületi innovációja: számos trendkövető színárnyalata nap mint nap újra lenyűgözi - az ultramatt
látvánnyal és az ellenállhatatlanul bársonyos tapintással.

A VEKAMOTION 82 elegáns, keskeny keretével harmonikusan illeszkedik háza építészeti jellegébe. A tökéletes
látvány érdekében a klasszikus fehéren felül egyedi
árnyalatokat is választhat. A könnyen tisztítható felületi
variációk rendkívül nagy választéka lehetővé teszi Önnek
a színárnyalat és az anyagoptika ízlés szerinti kiválasztását.

Alumínium-előtétlemez
VEKA dekorfóliák

Kombinálja a nemes fémhatást egész egyszerűen
a RAL-színpaletta kimeríthetetlen választékával.

Erezett fa, feldolgozott fém vagy egy kifejező szín: a
VEKA fóliázóprogram 59 vonzó dekorációs lehetőséget
kínál Önnek.

A VEKAMOTION 82-vel használhatja a VEKA SPECTRAL egyedülálló
látványát és tapintását, például a VEKA SPECTRAL umbra ultramatt
színárnyalatában
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Az alumínium előtétlemezek elegáns kivitelezési
opciókat tesznek lehetővé
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Fenntarthatóság a VEKA-val
Világszerte vezető rendszerszolgáltatóként a VEKA
továbbra is egy világos értékrenddel bíró családi irányítású vállalat. A munkatársaink, üzleti partnereink és a
környezet iránti tudatos felelősségvállalásunkból következik, hogy a fenntartható tevékenység fontos vállalati
célkitűzésünk.
A VEKAMOTION 82 profilok közel 100%-ig újrahasznosíthatók. Az ezáltal nyert újrahasznosítható anyagok közvetlenül visszaforgathatók az új VEKA Profilrendszerek
gyártásába - a jövőorientált körforgás alapú gazdálkodás
értelmében.
Bővebb információk az interneten:
www.vekamotion82.de
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