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VEKAVARIANT без ролка против накекоми VEKAVARIANT  с ролка против накекоми 

Системата за щори с вградена кутия 
 
• три размера кутии за щори:

- 175 мм височина/230 мм широчина 
(250 мм с ролка против насекоми)

- 210 мм височина/230 мм широчина 
(250 мм с ролка против насекоми)

- 235 мм височина/250 мм широчина 
(270 мм с ролка против насекоми)

само четири профила и странични 
капации образуват  кутията

топлоизолационни вложки

 

 

• възможност за вграждане на ролки 
против насекоми

възможност за управление с шнур, 
лост или мотор

стоманена армировка по високите критерии 
за здравина на VЕКА

опционално – алуминиева челна бленда

опционално – изолационни вложки 
за допълнителна шумоизолация
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Ревизия:
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VEKAVARIANT

Приложение: 

жилищно, промишлено, обществено 
и училищно строителство

Повърхност:

• бяла - гладка и хомогенна повърхност 
от екструдирано ПВЦ

• цветна - фолирани в дървесен декор или цветова 
гама профили

- по избор едностранно или двустранно 
фолирани профили

- гладка или набраздена структура на фолиото

Аксесоари: 

• надстройващи профили, водачи, кутия и ламели 
за щори, уширители, подкасови профили,  
странични монтажни профили, куплунзи и 
допълнителни армировки, облицовки, 
алуминиеви капачки 

Функционалност:

щори с кутия за вграждане за слънцезащита и 
допълнителна шумоизолация на прозорци,  витрини 
и балконски врати, вкл. и на такива от други  
производители  (от ПВЦ, дърво и алуминий)
 

 
• отваряне отвътре
• възможна и за 

трите размера 

• отваряне отдолу

• възможна и за трите размера 
при 70 мм системи

• за системи SOFTLINE 82 и 
ALPHALINE 90 е възможна 
само при кутия 235 мм

Вид кутия VEKAVARIANT 175 VEKAVARIANT 210 VEKAVARIANT 235

Коефициент на 
топлопреминаване 
Usb DIN EN ISO 10077

0,74 W/(m²K) 0,74 W/(m²K) 0,76 W/(m²K)

Температурен фактор 
fRsi DIN 4108, 
Приложение 2

0,7 0,7 0,7

Степен на 
шумоизолация
Rw (C;Ctr)

35 (-1;-4) db
при вдигната щора

36 (-1;-3) db
при пусната щора

 

36 (-2;-4) db
при вдигната щора

36 (0;-3) db
при пусната щора

 

35 (-1;-4) db
при вдигната щора

37 (-1;-3) db
при пусната щора

 
Горните стойности са постигнати  без допълнители мероприятия

Степен на 
шумоизолация
Rw (C;Ctr)

41 (-3;-5) db
при вдигната щора

41 (-1;-3) db
при пусната щора

41 (-2;-4) db
при вдигната щора

42 (-1;-3) db
при пусната щора

42 (-2;-5) db
при вдигната щора

43 (-1;-4) db
при пусната щора

Горните стойности са постигнати с щумоизалционни вложки. По-високи 
показатели могат да се постигнат с измазване  на кутията откъм  помещението. 

 

Преглед на резултатите от изпитания:


	Tec_Info VEKAVARIANT 01
	Tec_Info VEKAVARIANT 02



