
„ О т  х о л а  н а п р а в о  
 д о  х о р и з о н т а “

Плъзгащи врати



Системата плъзгане с повдигане 
сбъдва мечтите за жилищно 
пространство

Модерната система плъзгащи врати 
с повдигащ механизъм VEKASLIDE 
превръща свободата в норма. Защото 
пред желанието за дизайн, начин на 
отваряне, възможности за монтаж и 
управление няма граници. VEKASLIDE 
е съвместима с всички системи VЕКА 
и съществуващите видове обков, което
позволява комбиниране на различни 
прозорци с плъзгащите врати, придаващо
хармоничен вид на сградната фасада. 

Технически VEKASLIDE открива нови 
хоризонти. Изключителната якост 
на профилите гарантира сигурност 
и дълга експлоатация, а благодарение 
на енергоефективната конструкция 
се постигат непознати резултати при 
пестенето на енергия. 

VЕКА – световният лидер в производството 
на висококачествени ПВЦ системи, се радва 
на огромен авторитет и признание, когато 
става въпрос за безусловно качество.

В комбинация с обемните стоманени армировки в профилите 
се получава качеството VЕКА, гарант за дълготрайна 
експлоатация и ергономичност на обслужване през всички 
години, заедно със сигурна антивзломна защита.

Панорамните плъзгащи врати  предоставят възможно 
най-добрата гледка към околността в съчетание 
с непреодолима защита от студ, вятър и неканени гости.

Надеждност без ограничения:
Най-високо качество  

2-teiliges Element mit
 und

Festverglasung

4-teiliges Element mit
und 2 Festverglasungen

Das Hebe-Schiebetür-System für grenzenlosen Wohnkomfort
Perfekt durchdacht – und einfach praktisch

Innovativ energiesparend
Die energetischen Eigenschaften von Bauelementen werden in Zukunft immer wichtiger. 
Während große Glasfl ächen früher beinahe gleichbedeutend mit hohem Wärmeverlust 
waren, ist VEKASLIDE nun ein innovatives Energiespar-Produkt: Die ausgefeilte Energie-
spar-Technik mit hochisolierenden Mehrkammerprofi len, Neopor®-gedämmten Zargen 
und der eigens konzipierten, thermisch getrennten Bodenschwelle 
ermöglicht beste Wärmedämmung. Je nach Verglasungsart werden so 
hervorragende Dämmwerte möglich, die die Vorgaben der Energie-
Einsparverordnung (EnEV) spielend erfüllen. So hilft VEKASLIDE 
Ihnen, wertvolle Heizenergie und somit bares Geld zu sparen.

Leicht zu reinigen
Die absolut ebenen Profi loberfl ächen sind leicht zu reinigen und geben 
Schmutzkanten keine Chance. Neu streichen oder lackieren müssen Sie 
Kunststo�profi le übrigens niemals. Mit VEKASLIDE genießen Sie über 
viele lange Jahre hinweg reinen Wohnkomfort.

Absolut dicht
Auch, wenn es draußen kalt und stürmisch ist oder heftiger Schlagregen gegen Ihre 
Scheiben prasselt: Mit VEKASLIDE haben Sie es drinnen schön gemütlich. Denn die 
hochwertigen Dichtungen, die den gesamten Flügel umlaufen und zum 
Teil auch in die Zusatzprofi le integriert sind, halten Zugluft und Feuch-
tigkeit zuverlässig ab und vermeiden Kältebrücken. So können Sie sich 
zuhause bei jedem Wetter sicher und geborgen fühlen.

Жилищен комфорт без граници
Плъзгащите врати вкарват природата у дома

У дома означава сигурност и защитеност. 
Едновременно с това и свободата да се отпуснеш 
и да бъдеш себе си. VEKASLIDE ви дава всичко това: 
пространство, светлина и чист въздух по всяко време, 
а също сигурна защита от вятър, лошо време и 
нежелани посетители.  И това без значение дори ако 
желаете панорамен безбариерен преход навън, 

с големина на остъкляването на цяла стена и до тавана, 
във всички случаи крилата функционират леко и се 
плъзгат без усилия. Премислените конструктивни 
детайли на VEKASLIDE дават възможност за индивидуални 
и стилни интериорни решения по цвят, форма и 
функция, отваряйки едновременно дома и пускайки 
небето в него.

КАЧЕСТВО 
ОТ КЛАС А 

Профилите от системата за плъзгащи врати VEKASLIDE отговарят 
на върховите изисквания за качество по EN DIN 12608. 



Начини на отваряне: 

Четирикрил елемент с четири плъзгащи крила  

Двукрил елемент
с едно плъзгащо и едно 
неподвижно крило

  
 

Четирикрил елемент с две плъзгащи 
и две неподвижни крила

   
  

Двукрил елемент 
с две плъзгащи крила

   Трикрил елемент с две плъзгащи 
и едно неподвижно крило  

Системата врати плъзгане с повдигане за безграничен жилищен комфорт 
Перфектни в детайл и практични

Енергоефективни
Топлотехническите характеристики на строителните елементи играят и ще играят 
все по-важна роля. Докато преди големите стъклени витрини бяха синоним на 
топлинни загуби, то VEKASLIDE е  иновативен енергоефективен продукт: 
многокамерни топлоизолиращи профили, царги с изолационни вложки от
NEOPOR® и праг с прекъснат термомост осигуряват най-добрата 

за отопление, а това означава да пестите пари.

Повече цвят – повече дизайн
С плъзгащите врати VEKASLIDE се осъществяват повече 
индивидуални желания. Всяка конструкция може да 
бъде изпълнена в цвят от предлаганата палитра 
дървесни цветове и уникални декори. И ако това е 
недостатъчно, на разположение е безкраен избор от 
цветове, реализирани със системата от външни 
алуминиеви капачки.

Елегантен вид
VEKASLIDE не затормозява общия изглед с груби форми -
 дори в затворено положение профилите не спират 
потока светлина. Царгите са наравно с крилата,
с равномерна фуга помежду и безбариерен праг. 
Стилният вид се допълва от скрито положени уплътнения.

Лесна поддръжка
Абсолютно гладките профилни повърхности се почистват лесно 
и не позволяват на мръсотията да се задържа.  Не е необходимо 
профилите да се лакират или боядисват наново.

Абсолютно уплътняване
Дори навън да  бушува буря и да се изсипва порой, с VEKASLIDE сте комфортно 
защитени. Висококачествените уплътнители, интегрирани  околовръст 
на крилата и в допълнителните профили, не пропускат течението
и влагата, предотвратяват образуването на топлинни мостове. 
Така при всяко време у дома сте на сигурно и уютно.

Прагът с прекъснат термомост предоставя 
оптимална топлоизолация

Водобранът на клипс улеснява последващите 
монтажни работи 
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1
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топлоизолация. Така VEKASLIDE ви помага да намалите разходите



   

Отваряне със система
Плъзгащи врати и прозорци за всякакъв случай

 

За по-малки отвори 
интересна алтернатива са 
успоредно плъзгащите 
врати и прозорци (т.нар. 
отваряне тип VW). 
Подвижното крило 
просто се отваря и плъзга 

по положената шина настрани. 

Освен лесно боравене с механизма тези 
успоредно плъзгащи врати и прозорци от 
здравите профили на VЕКА  имат елегантни 

пропорции, предоставят цветно мноогобра-
зие, сигурност в дъжд и вятър и енергоефек-
тивни решения в познатото високо качество 
от клас А. 

Строителството и ремонтът предполагат 
доверие. В тези случаи най-важно е да се 
намери доверен партньор.  По всички 
въпроси относно дограмата ще ви консулти-

раме ангажирано и компетентно.  Може да 
разчитате на нашия опит и модерните прозор-
ци   от профили VЕКА с доказано най-високо 
качество.
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