
„Да пестиш енергия - 
няма нищо по-лесно 

     от това!”

      

      

Иновативната профилна система на VЕКА 
за икономия на енергия 



Иновативната профилна система на VЕКА 
                                          според изискванията на бъдещето
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 1  Най-високо качество VЕКА от клас А по 
DIN EN 12608 с дебелина на външните 
стените от 3 мм 

 5 Дълбочина на остъкляване от 28 мм за
оптимални изотерми, предотвратяваща 
образуването на неприятен конденз отвътре

 6 Обемни и перфектно калибрирани стоманени 
армиращи профили за статична сигурност, 
отвеждане на теглото и предотвратяване на 
измятания, гарантиращи дълготрайна 
функционалност и силна антивзломна защита;

 7    Класически дизайн с елегантни форми, 
леко заоблени контури и тесни видими 
части с хармоничен изглед във всеки 
архитектурен стил

* Стъклопакет с Ug=0,4 W/m2K и ψg= 0,0035 W (mK)  

 2 82 мм базова широчина - идеална за ефективна 
изолация, универсално приложение в ново 
строителство и за саниране

 3 Ефективна многокамерна геометрия за
високи показатели на топлоизолация 
до Uw=0,70 (W/m2K)* 

 4 AD система с две области на уплътняване за 
перфектна въздухонепроницаемост, водонепропускливост 
при пороен дъжд и висока шумозащита до клас 5

 5

 4

Постоянно растящите цени за отопление изискват 
интелигентни, енергоефективни решения: 
оптимизирайте енергийния баланс на всяка сграда с 
модерните пластмасови прозорци от система Softline 
82 AD. Неповторимата комбинация от 
топлоизолиращи многокамерни профили с 
широчина 82 мм и високоефективната система на 
уплътняване намалява сметките за отопление и 
осигурява комфортна вътрешна атмосфера през 
всеки сезон.

Произведени според най-високите критерии за 
качество от клас А по DIN EN 12608 с дебели стени, 
профилите от Softline 82 AD съчетават тези 
превъзходни изолиращи качества с изключителна 
дълготрайност, здравина и сигурност.

Softline 82 AD обединява елегантен вид и при големи елементи с 
оптимална ефективност. Благодарение на голямата якост на 
системата и отличните й топлотехнически характеристики се 
остъкляват обемни отвори с превъзходна изолация при ново 
строителство и саниране на стари сгради. 



Предвид постоянно растящите цени на енергоносителите 
дограмата придобива все по-голямо значение. Подмяната 
на старата дограма намалява разходите за отопление и 
така може да се противодейства на тенденцията за 
оскъпяване на енергийното потребление. VEKA AG  •  Dieselstraße 8 •  48324 Sendenhorst •  Telefon 02526 29-0 •  Telefax 02526 29-3710 •  www.veka.de •  Ein Unternehmen der Laumann Gruppe
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Auf einen Blick:
Das Energiespar-System
Profilsystem

• 82-mm-System mit Mehrkammer-Geometrie

•  Hervorragende Dämmwerte für erstklassige Energieeffizienz: 

für Fenster vom Niedrigenergiehaus bis zum Passivhaus

• Perfekt einsetzbar in Neubau und Renovierung

• Mehr Wohnkomfort durch wirkungsvolle Schalldämmung

• Hohe Schlagregendichtheit schützt vor eindringender   

 Feuchti  gkeit

• Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 bis zur Widerstands-  

 klasse RC 2 mit entsprechenden Beschlägen

Energieeffizienz

•  E�ektiver Wärmeschutz gemäß aktuellen und absehbaren  

gesetzlichen Vorgaben spart Energie und Heizkosten und  

sorgt für langfristige Investitionssicherheit

•  Dämmwert Profilsystem: Uf = 1,1 W/(m2K)

•    Dämmwerte für das Fenster (je nach Verglasung), z. B.: 

   U w = 0,96 W/(m2K) mit Verglasung Ug = 0,7 W/(m2K), ψ g = 0,050 W/(mK)  

   U w = 0,70 W/(m2K) mit Verglasung Ug = 0,4 W/(m2K), ψ g = 0,035 W/(mK)

Glasfalz
•  Glasfalzhöhe von 28 mm für optimierte Temperaturverläufe 

im Profil und zur Vermeidung von Kondensatbildung
•  Großes Verglasungsspektrum in 2-mm-Schritten von 24  

bis 52 mm Scheibendicke ermöglicht für Blend- und Flügel-
rahmen Verglasungen je nach individuellem Bedarf

VEKA Qualität
•  In Deutschland hergestellte VEKA Qualität mit Wand-

stärken nach DIN EN 12608, Klasse A
•  Starke Wandungen im Außen- sowie im statisch 

 entscheidenden Falz- und  Anschlussbereich
•  Zusätzliche Stabilität durch Stahlarmierungen für 

hervor ragende Langlebigkeit und Funktionssicherheit
•  Optimale U-Werte für e�ektive Wärmedämmung auch 

bei großzügigen, attraktiven Glasflächen mit hohem 
Lichteinfall

Dichtungssystem

•   

 und Zugluft ab

• Bewährtes Anschlagdichtungssystem 

•  Optimal positionierte und tiefgezogene Verglasungs-

dichtung im Flügel für ansprechende Optik mit größt-

möglicher Glasfläche

•  Hochwertige Dichtungen in Grau oder Schwarz

•  Auch als Mitteldichtungssystem erhältlich

Gestaltungsvielfalt
•  Oberflächenveredelung mit über 50 Farb- und  

Dekor varianten sowie Alu-Vorsatzblenden möglich

Nachhaltigkeit
•  Umweltfreundlich dank ressourcenschonender  

Produktionsprozesse
•  SOFTLINE 82 Profile sind nahezu zu 100 % recycelbar

Качество клас А от VЕКА: 
         най-доброто за цял живот
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Постоянно растящи разходи за енергия със стара дограмаразходи
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смяна на дограмата

Разходи за енергия с нова дограма

Многообразие

Перфектна шумозащита

Стойност с бъдеще

По-голяма икономия на енергия

Повече сигурност

 

Комфорт у дома

Със Softline 82 AD с основание залагате на най-доброто качество: системите на VЕКА, произведени с премиум
качество в Германия по най-високите изисквания (клас А по DIN EN 12608), превъзхождат аналогичните продукти,
например съдържат до 14% повече материал. Наред с десетилетната функционална сигурност и комфорт дебелите 
профилни стени осигуряват още:

 

Модерните ПВЦ прозорци имат живот 30 и повече 
години. Затова потребността, качеството на 
профилите за вашата нова дограма, както и 
изработката й да отговаря на най-съвременните 
изисквания придобиват още по-голяма важност. 

С избора на Softline 82 AD вие залагате на 
иновативна и модерна прозоречна система, 
произведена с премиум качество в Германия, с 
превъзходни качества на изолация и стабилност. 

Защото дебелите стени на профилите от клас А по 
най-строгите европейски норми за качество ( DIN EN 
12608) са гаранция за особено солидни прозорци, 
функциониращи сигурно десетилетия наред. 
Премислената многокамерна конструкция води до 
оптимална топлоизолация, с което се намалява 
потреблението на енергия и разходите за 
отопление.

 Това икономисва средства от първия ден!

Намалете разходите за отопление. 
Иновативната многокамерна 
конструкция на Softline 82 AD 
гарантира особено нисък 
коефициент на топлопреминаване 
и намалява потреблението на 
енергия

Поставете акценти. Профилите от 
система Softline 82 AD се 
предлагат в повече от 50 цвята и 
дървесни декори, могат да бъдат и 
с алуминиева капачка отвън, 
боядисана по ваш вкус. 

В зависимост от 
местоположението и достъпа до 
тях прозорците отговарят на 
различни изисквания за сигурност. 
Оборудвана със специален обков, 
стъкла и дръжки, дограмата от 
профили Softline 82 AD може да се 
произведе и монтира според 
индивидуални критерии за 
противовзломна защита.

Насладете се на комфорт у дома. 
Шумът руши домашния уют и може 
дори да влоши здравето. Дори в 
стандартно изпълнение дограмата 
от профили Softline 82 AD пази от 
шум, а може и да бъде изработена 
с най-висока степен на 
шумозащита. 

Създайте уютен климат у дома. 
Дълбочината на остъкляване и 
сигурната система на уплътняване 
не допускат образуването на 
конденз в областта на фалца, 
пращат течението и студените 
области около дограмата в 
миналото. 

Повишете стойността на имота си. 
Новите прозорци с профили 
Softline 82 AD са инвестиция, която 
си заслужава и повишава 
стойността на жилището. 
Най-малко защото с гладката си 
повърхност запазват красива 
външността си дълги години, 
почистват се лесно и бързо и не се 
нуждаят от боядисване.



 

 

     

С един поглед: 
Енергоефективната система

Профилна система

• 82 мм многокамерна система
• превъзходни стойности на изолация за първокласна 
  енергийна ефективност: дограма за нискоенергийни 
  и пасивни къщи
• идеално приложение в ново строителство и саниране
• повече комфорт посредством ефективна шумозащита
• идеална водонепропускливост при порои пази от 
  проникване на влага
• антивзломна защита по DIN EN 1627 до клас RC2 със 
  съответния обков

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 =1,1 W/m2K с армировка
• изолация на дограмата ( в зависимост от остъкляването):  

Uw=0,96 W/m2K при  стъклопакет с Ug=0,7 W/m2K и 
ψg=0,0050 W (mK)  
Uw=0,70 W/m2K при  стъклопакет с Ug=0,4 W/m2K и
ψg=0,0035 W (mK)  

 

Остъкляване
• широчина на стъклопакета през 2 мм според 
  индивидуалните желания от 24 до 52 мм 
• дълбочина на остъкляването 28 мм за оптимирани 
  изотерми и предотвратяване на конденза

Качество VЕКА:
• произведено в Германия качество VЕКА от клас А
  по DIN EN 12608
• дебели външни стени и в областите с повишено 
  натоварване
• допълнителна стабилност със стоманени армиращи 
  профили за отлична функционалност и дълготрайност 
• оптимални коефициенти на топлопреминаване 
  за ефективна топлоизолация и при обемни 
  остъклени отвори

Система на уплътняване:

• две области на уплътняване държат навън студ, 
  вятър и влага 
• утвърдена в практиката AD система
• оптимално позиционирани и изтеглени надолу 
  уплътнители в крилото в областта на остъкляване
  за идеален изглед
• висококачествени уплътнители в сиво, черно 
  или кафяво

Творческа свобода
• над 50 цвята и дървесни декори, система от 
  алуминиеви капачки

Устойчивост
• щади околната среда благодарение на пестящи 
  ресурси производствени процеси 
• профилите от Softline 82 AD могат да се рециклират
  100% 

VЕКА партньорът близо до вас: 
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