EKOSOL 70

Системата на VEKA за плъзгащи се врати и прозорци
• класически дизайн с елегантно заоблени кантове
• трикамерна изолираща каса с широчина 70 мм
• профили с дебелина на въшната стена от 3 мм с качество от клас А (DIN EN 12608)
• профили за крило с широчина 45 мм
• височина на комбинацията каса-крило от 131 до 146,5 мм
• здрави стоманени армировки с дебелина мин. 2 мм по критериите за якост на VEKA
• почти неограничени възможности за цвят с бели или фолирани едностранно
и двустранно профили в повече от 50 дървесни и други декори

EKOSOL 70

Технически характеристики:
• звукоизолация по EN ISO 10077-1 и EN ISO
12567-1
• шумозащита по EN ISO 140-3 и EN ISO 717-1
• устойчивост на пориви на вятър по EN 12210
• въздухопропускливост по EN 12207
• водонепропускливост при пороен дъжд
по EN 12208
• противовзломна защита по EN 1627-1630 до
клас RC2
Коефициент на топлопреминаване:
• на рамката Uf = 2,3 W/m2K с армировка

Приложение:
• плъзгащи се врати и прозорци
• типове отваряне по схеми A, C, D, F, K

• в зависимост от коефициента на
топлопреминаване на стъклопакета Ug е
постижим коефициент на топлопреминаване
на плъзгащата се конструкция от 1,6 W/m2K

• универсално приложение по DIN EN 14351-1
Сертифицирано качество от:
Система на уплътняване:
• уплътнители околовръст в крилото
от TPE или четка
• уплътнители в черен цвят
Остъкляване:
• дълбочина на стъклопакета 22,5 мм
• дебелина на стъклопакета до 24 мм
(в зависимост от използвания стъклодържач
или външен уплътнител)
Обков:
• всеки сертифициран обков
• дръжки с индивидуален вид
Допълнителни профили:
• съчетаващи профили, царги, уширители и др.

• GKF - Сдружение на производителите на
качествени прозорци от ПВЦ
• DQS - акредитиращ институт за EN ISO 9001
• RAL-GZ 716/1 - сертификат за качество от
клас А на германските производители на ПВЦ
профили

