
     „Това е нов 
          баланс на  
        ефективността!”



Перфектният баланс между 
енергийна и разходна ефективност 

Изискванията към съвременните 
прозорци днес са така високи, как-
то никога досега: те трябва да пес-
тят енергия, да създават комфорт 
у дома, да защитават от неприятен 
шум. Освен това трябва да гаран-
тират максимална безопасност и 
да имат красив вид. И функционал-
ността и устойчивостта им да се за-
пазят десетилетия.

Softline 76,  като ново поколение 
VЕКА профили с качество от клас 
А, изпълнява всички тези изиск-
вания. Остъкляването при тази 
профилна система може да е с де-
белина от 48 мм: това позволява  
безпроблемното монтиране не 
само на високо енергоефективни,  
но и на специални шумозащитни  и 
бронирани стъклопакети, включи-
телно и голямоформатно остъкля-
ване по икономически ефективен 
начин.

Softline 76 – убедителна до последния детайл

Най-високо качество VЕКА
Профилите от Softline 76  отгова-
рят на най-високия качествен стан-
дарт от клас А по DIN EN 12608.  С 
дебелина на външните стени от 3 
мм и дебелина 2,7 мм на вътрешни-
те стени в областта на фалца и на 
монтажа ( толеранс от +/- 0,2 мм),   
те осигуряват важни механични 
предимства, като например подо-
брено поведение при всички винто-
ви закрепвания и предотвратяване 
на измятане. 

Надеждна стабилност
Конструктивни усилители и пефект-
но калибровани армировки осигу-
ряват на Softline 76 допълнителна 
здравина.  Така се печели дълготрай-
на функционалност и сигурност 
дори при обемни, претенциозни от-
към статика остъклявания. 

Комфорт на живот 
Дълбокият 28 мм фалц на остъкля-
ване при Softline 76 намалява обра-
зуването на термомостове, откъде-
то ценната вътрешна температура 
може да избяга навън. В съучастие 
с високоефективната система на 
уплътняване противодейства на об-
разуването на конденз, течение, сту-
дени повеи и повърхности. 

Многообразие на форми
Прозорците от Softline 76 улесня-
ват поставянето на индивидуални 
акценти: с повече от 50 цветове и 
декори от фолио, с алуминиеви ка-
пачки във всички цветове по RAL и с 
новата технология за повърхностно 
покритие VEKA SPECTRAL. 

Softline 76 на Vека е модерна профилна система, с която надеждно се реализират многообраз-
ните изисквания към продуктивните прозорци. Разработената с много мисъл и отговорност 
конструкция дава редица предимства,  които носят полза години наред.



Eфективна и продуктивна 

Ефективна 
топлоизолация
Зрялата многокамерна геометрия 
и системата с две области на уплът-
няване гарантират превъзходна 
топлоизолация с коефиценти Uw 
до 0,79 (W/m2K). Наред с това сис-
темата е надеждна преграда на 
студ, влага и течение.

Елегантен дизайн
С елегантни форми и леко заоблени 
контури Softline 76 се вписва хармо-
нично във всеки архитектурен стил. 
Стройният профил с ниски видими 
височини позволява пространствени 
остъклявания с максимален приток 
на светлина и ценен добив на солар-
на енергия. 

Повече сигурност
В стандартно изпълнение прозорците 
от Softline 76 имат клас противовзлом-
на защита RC2 . В зависимост от инди-
видуалните желания те могат да бъдат 
оборудвани с противовзломен обков, 
дръжки с ключ и бронирани стъкла, с 
което потенциалните взломаджии да 
срещнат трудности при изваждането на 
крилата или счупването на стъклата. 

Стойност с бъдеще
Прозорците от Softline 76  са рентабилна 
инвестиция, която повишава стойността 
на жилището. Висококачествените про-
фили с изключително гладка повърност 
почти не задържат мръсотия, почистват 
се лесно и бързо и никога не трябва да 
се боядисват. А обичайното качество от 
клас А гарантира запазване на стойност-
та  и функционалността години наред.

Оптимална 
звукозащита
Шумът пречи на  домашния уют и може 
да е вреден за здравето. Дори в стан-
дартно изпълнение прозорците от 
Softline 76 са надеждна преграда срещу 
шума. Може да се постигне и най-висо-
кия клас шумозащита със специални 
функционални стъкла.  
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Качество VЕКА:
•  произведено в Германия качество VЕКА  от клас А 

по DIN EN 12608
•  дебели външни стени и в областите с повишено 

натоварване по фалца и монтажа
•  допълнителна стабилност със стоманени 

армиращи профили за отлична функционалност  
и дълготрайност 

•  оптимални коефиценти на топлопреминаване 
за ефективна топлоизолация и при обемни 
остъкления с голям приток на светлина

Система на уплътняване:
•  две области на уплътняване държат навън студ, 

вятър и влага. 
•  уплътнител по протежение на касата 
•  оптимално позиционирани и изтеглени надолу 

уплътнители в крилото в областта на остъкляване 
за идеален изглед

•  висококачествени уплътнители в сиво или  черно
•  разновидност с три уплътнения

Многообразие
•  над 50 цветове и дървесни декори, система от 

алуминиеви капачки и новата технология за 
повърхностно покритие VEKA SPECTRAL

Устойчивост
•  щади околната среда благодарение на пестящи 

ресурсите производствени процеси 
•  профилите от Softline 76 могат да се рециклират 

100% 

С един поглед: 
Ефективната система 

Профилна система
• 76 мм многокамерна система
•  перфектен баланс между енергийна и разходна 

ефективност
•  първокласен домашен комфорт посредством 

отлична топлоизолация и действена шумозащита 
•  висока степен на водонепропускливост пази от 

проникване на влага
•  антивзломна защита по DIN EN 1627 до клас RC2 

със съответния обков
•  идеално приложение в ново строителство и 

саниране

Енергийна ефективност
•  ефективна топлоизолация по съвременни и  

бъдещи законови изисквания  пести енергия, 
намалява разходите за отопление, дава 
дългосрочна сигурност на инвестицията в нова 
дограма 

•  изолация на рамката Uf =  1,2 W/m2K с армировка
•  изолация на дограмата ( в  зависимост от 

остъкляването):  
Uw =  0,99 W/m2K   при  стъклопакет с Ug=0,7 W/m2K  
и ψg = 0,0050 W(mK)  
Uw =  0,79 W/m2K   при  стъклопакет с Ug=0,4 W/m2K 
и ψg = 0,0035 W(mK)  

Остъкляване
•  дълбочина на остъкляването  28  мм за оптимирани 

изотерми и предотвратяване на конденз
•  широчина  на стъклопакета от 18 до 48 мм според 

индивидуалните желания 

Потърсете ни - ще се радваме да ви помогнем! 
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