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Системата обединява най-съвременна прозоречна
технология с висока икономическа рентабилост.
Още веднъж VЕКА AG демонстрира чувство за
пазарно адекватна развойна дейност и подчертава
отново принадлежността си към производителите
на продукти с най-високо качество.
Профилните системи на VЕКА са изпитани по
строгите немски норми за качество и отговарят
на най-високите международни стандарти.
Благодарение на дебелостенния и стабилен строеж
на профилите прозорците са особено здрави на
заварените места в ъглите. Това прави така здрава
дограмата с профили VЕКА.
Но качеството на VЕКА не се ограничава само с
качеството на профилите. VЕКА предлага системи,
които се допълват в една богата продуктова
платформа. Проектанти, архитекти и строители
печелят от почти неограничените възможности
за изява и творчество, гарантирани от VЕКА,
както и от силната логистика, всеобхватно
обслужване, професионална изработка и монтаж от
квалифицирания персонал на партньорите на VЕКА.

Вашите предимства:
• специална икономически оптимирана система
• покрива високи изисквания с намален бюджет
• класически дизайн с много възможности за
приложение
• най-високо качество на профилите
• изключителна стабилност и дълготрайност
• пести разходи за отопление благодарение на
петкамерната структура и 70 мм широчина на
профилите.

Икономически оптимираната
система на VЕКА

Икономически оптимираната система на VЕКА
С разработката на EFFECTLINE VЕКА

EFFECTLINE: повече с по-нисък бюджет

създаде система по най-съвременни
стандарти, която едновременно с това е
особено подходяща за големи обекти и
задания с нисък бюджет. Системата е в
класически дизайн с леко заоблени кантове.
Благодарение на малкото пространство,
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Петкамерен профил

стоманени усилители в касата и крилото

с широчина 70 мм.

което профилите заемат от прозореца,

гарантират здравина, сигурност и дълготрайна

дограмата от EFFECTLІNE допуска повече
светлина в помещенията и се вписва
хармонично във всяка архитектура.

функционалност. Възможна е употреба на
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Остъкляване

еднакви армировки в касата и крилото.

стъклопакет със стандартна дебелина 24 мм.

Петкамерните 70 мм профили гарантират
отлична топлоизолация на съвременно ниво.
Така дори при мащабни проекти се спазва

Стоманена армировка
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приниципа за енергийна ефективност и
намаляване разходите за отопление.

Класически дизайн

Дебелина на стените

елегантни форми с леко заоблени кантове,

по най-високите качествени стандарти

осигуряващи възможно най-голяма свобода на

(клас А по DIN EN 12608).

погледа.
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Профилите от EFFECTLINE са съвместими
с останалите 70-мм системи на VЕКА, което
осигурява гъвкавост при работата с тях.
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Система с външно уплътняване
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Обков по DIN 18357

два уплътнителя с черен или сив цвят изолират

използва се качествен, системно пригоден обков

надеждно от студ, влага и течение.

на всички реномирани производители.

Наред с това прозорците от профили
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EFFECTLINE могат да бъдат оборудвани с
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всеки стандартен обков. Те са с черни или
сиви уплътнители и стандартно остъклени
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със стъклопакет с дебелина 24 мм.
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Съвместимост с останалите 70-мм системи
дава свобода на проектиране и монтаж,
използвайки ботгатството от допълнителни
профили.
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