Профили от
клас А
само от VEKA

Плъзгащи се врати с повдигане от екстра класа

Панорамен

Най-добрият начин да вкараш
небето у дома
Направете повече от четири стени - с HST системата за

Елегантната конструкция с тясна видима част на

плъзгане на VEKA получавате панорамен изглед при

профилите осигурява максимално остъкляване

спазени всички изисквания за комфорт и топлоизолация.

и с това по-голям приток на светлина.

Благодарение на VEKASLIDE 82 щедро осветените

Енергоспестяващите профили и термоизолираният праг

пространства у дома създават чувството за особен

гарантират високи нива на енергийна ефективност.

уют без усложнения. Дори огромните конструкции

В миналото остава и студеният под в областта на вратата.

изглед
VEKASLIDE82 wurde auf der Basis des neuen VEKA Energiespar-Fenstersystems SOFTLINE
82 entwickelt. Dank der
vollständigen Systemkompatibilität können Fenster und Türen
in der Fassade einheitlich im modernen, schlanken Design
integriert werden – inklusive der Energiesparvorteile des Fenstersystems. Die Flügelbautief e von 82 mm eignet sich dabei
ideal sowohl für den energieeffizienten Neubau als auch für
den nachträglichen Einbau im Bestand.
Das Dichtungssystem von VEKASLIDE
82 garantiert dazu be-

се отварят лесно с едно движение. Системата е
идеална за икономисващи място пространствени

VEKASLIDE 82 създава комфорт у дома

решения: вратата се отваря и не стърчи навътре.

с перфектна топлоизолация.

ste Wind- und Schlagregendichtheit sowie einen optimierten
Schallschutz.

Благодарение на ниския праг се постига
Und dank der umlaufenden Verstärkungen im Profil bietet
VEK ASLIDE 82 zudem zuverlässige Sicherheit und lässt sich

практически безбариерен преход навън.

Така големи
и въпреки това

mit speziellen Beschlägen, Funktionsverglasungen und Verriegelungssystemen leicht an Ihre individuellen Sicherheitsanforderungen anpassen.

икономични
VEKASLIDE 82 с иновативен профилен строеж и
тройно остъкляване гарантира енергийна ефективност от най-съвременно ниво. Това прави излишен
компромиса между оптималната топлоизолация
и панорамното остъкляване. Профилите с превъзходните стойности на топлоизолация Uf от
1,4 W/( m2K) са с широчина и стабилност, конципирани за енергоефективни тройни стъклопакети,
и дават перфектни нива на топлозащита.
Важен принос за добрата топлоизолация имат
иновативният праг и армиращите профили на
касата, които са двойно термоизолирани и не

Плъзгащите се врати
откриват хоризонти
Komfortabel
Една плъзгаща
се врата с повдигащ
е
Bei geschlossener
Schiebetürмеханизъм
sorgen die umlaufenперфектната връзка между вън и вътре. Тя

ните до най-малкия детайл системни компоненти на VEKA предоставят възможност за реализа-

позволяват образуването на топлинни мостове

осигурява простор, светлина и свеж въздух

ция на всяка архитектурна идея. Особено при

между външната и вътрешната среда. Модерната

когато поискате. От друга страна, пази от вятър,

големите панорамни конструкции системата

топлотехника запазва надеждно ценната

лошо време и нежелани посетители. Независимо

позволява постигането на отлична топлоизола-

топлина у дома.

дали се касае за преход към жилищните помеще-

ция, намалени разходи за отопление и движение

ния, безбариерен излаз в градината или подвиж-

на крилата без усилие.

Така се намаляват енергийните разходи, пестят
се средства за отопление и се опазва природата.

но панорамно остъкляване до тавана - премисле-

VEKASLIDE 82 – предимства
от пръв поглед
VEKASLIDE 82 бе разработена на основата на съвременната
енергоефективна прозоречна платформа SOFTLINE 82.
Благодарение на пълната системна съвместимост във
фасадата на сградите може да се монтират съвременни
елегантни прозорци и врати с единен дизайн и високи
топлоизолационни качества. Широчината на крилата от
82 мм е подходяща както за ново строителство по
съвременни изисквания, така и за енергоефективно
саниране.
Системата на уплътняване на VEKASLIDE 82 осигурява както
защита от бури и порои, така и повишена звукоизолация.
С помощта на здравите армировки околовръст, подпомогнати
от функционално остъкляване, специален обков и заключване,
VEKASLIDE 82 гарантира надеждност и реализирането на
индивидуални стандарти за сигурност.

Премислени технически решения
в детайл

Водобран на клипс улеснява
довършителните работи на
терасата и балкона.

Стил
Икономичност
Дори при панорамно остъкляване VEKASLIDE 82
постига стойности на изолация Ud от стандарта
пасивна къща до 0,6 W/( m2K)*, пести енергия
и разходи. С лекота се постигат настоящите
и бъдещи изисквания по отношение на енергийната
ефективност към вашия дом.

VEKASLIDE 82 е с гладка повърхност, без фуги
и дразнещи ръбове, уплътнителите са скрити и
не се виждат. Елегантната оптика с тесни видими
части се вписва навсякъде. По желание може да
се поставят цветни акценти - фолирани профили в
дървесни или други декори или с алуминиеви капачки.

Комфорт

Дълготрайност
Всички профилни системи на VEKA отговарят на
високите критерии за качество от клас А. Също
и VEKASLIDE 82 гарантира по този начин
функционалност и сигурна експлоатация

В затворено положение качествените
уплътнители околовръст и двойно изолираният праг държат навън студа, пороите и шума
и осигуряват комфорта вътре. В отворено
положение вратата дава пълна свобода за движение,
защото прагът е безбариерен, а прецизно лагеруващите
ролки и водачи с тефлоново покритие правят движението й детска игра.

*остъкляване Ug = 0,4 W/(m2K)

дълги години наред. Гладката повърхност не позволява
полепването на мръсотия, профилите са изключително
устойчиви на атмосферни въздействия и не е необходимо
да се боядисват, а поддръжката им е лесна - и след десетилетия вашата врата ще изглежда така, както в първия ден.

Плоските контури на прага
и монтирането му наравно
с основата правят системата
безбариерна.

Новоразработеният праг с двойно прекъснат термомост
и интегрирана изолация гарантира висока топлозащита
и липса на студени зони на пода.
Многостранна
С VEKASLIDE 82 могат да се комбинират
до 4 плъзгащи се и неподвижни крила.
Независимо от наличното място може да
се намери подходящият начин на отваряне от икономичното отваряне на едно крило до цяла
подвижна стъклена стена. Могат да се изпълнят врати
с широчина до 6,5 м и височина до 2,7 м.

Повече качество
Като световен лидер VEKA AG произвежда профили за
прозорци и врати само от качество А по DIN EN 12608.
Дебелите външни стени и вътрешни прегради, съвременният многокамерен строеж придават на VEKASLIDE
82 отлични показатели по отношение на сигурност,
дълготрайност и енергийна ефективност.

звукоизолация, гарантират превъзходна издръжливост и фукционалност през всички години на експлоатация - за сигурен, комфортен и уютен живот.
Спазването на високите качествени стандарти
се следи постоянно от VEKA и от реномирани
независими институти.

Профилите на VEKA от клас А се отличават с
особена механична устойчивост: те са
по-здрави при натоварване, усукват
Профили от
се по-трудно и дават сигурен захват
клас А
на винтовете в сравнение с профили
само от VEKA
от друго, по-ниско качество. Освен
това предоставят по-добра топло- и

Компетентни консултации от специалисти
Строителството и ремонтът са въпрос на
доверие. И най-важното е надеждният партньор.
По всички въпроси, касаещи прозорци и врати,

ще ви консултираме ангажирано и компетентно.
Доверете се на опита и на модерните ни продукти с доказано качество.

