
„ефективност без граници“

VEKASLIDE



Премислено до 
най-дребния детайл

Дебелина на стъклопакета до 42 мм, което предпоставя 
високоизолиращо остъкляване

Капачка отзад на крилото за незабележим плавен преход към 
средната лайстна: благодарение на нея може да се реализират 
цветни изпълнения при всякакво отваряне

Специално предвидено място за отводняване при схеми 
на отваряне D и F

VEKA Innovation!

VEKA Innovation!

Странични царги с равна повърхност без фуги за лесна 
поддръжка и елегантна оптика – без употребата на
допълнителни профили

Предварително заготвени и уплътняващи части за сигурно 
уплътняване и хармоничен изглед 

Специално разработен фалц позволява голям толеранс 
в широчината на крилата

Най-висок клас 
немско качество  
А по EN DIN 12608

 

Систематата за плъзгане 
с повдигане на VЕКА

VЕКАSLIDE е уникална система за плъзгащи се 
врати, даваща на производителите предимства
в процеса на изработка и монтаж, а по 
отношение на енергийната ефективност, 
функционалност и потенциал за приложение 
тя открива нови хоризонти. 

VЕКАSLIDE убеждава с най-добри показатели 
на топлоизолация вследствие на комбинацията 
от петкамерни крила с качество от клас А, 
седемкамерна двойно изолирана каса-царга 
и специално конструиран термоизолиран праг.
В стандартно изпълнение с двоен стъклопакет 
(Ug= 1,1 W/m2K и размери 3,50 х 2,20 м) 
VEKASLIDE постига коефициент на топлопре-
минаване от Uw= 1,3 W/m2K. С високо термо-
изолирани стъклопакети с Ug= 0,4W/m2K се 
достигат стойности на конструкцията от 
U< 0,8W/m2K.

Изключително стабилните профили – 
с обичайното за VЕКА качество от клас А - 
осигуряват високо ниво на сигурност и дълго-
трайност дори и на тежки, високи до 2,70 м
конструкции, като при това се гарантират 
максимални стойности на топлозащита, типични 
за обикновени прозорци. Следва да се отбележат
и уникалните детайлни решения за икономич-
ност, лекота на обслужване и модерна визия: 
равномерната фуга околовръст, намиращите се 
в една равнина крило и царга и скритите 
уплътнители допринасят също за претенци-
озната оптика с видима част на профила в 
затворено положение от само 165 мм – във 
всички предлагани цветове и варианти.

VEKASLIDE

Мултифукционални профили на клипс с интегрирани  
уплътнения за по-лесна работа и предотвратяване на течение

ниски сглобки с уплътнения от две страни за ефективна и 
плътна връзка с прага

VEKA Innovation!
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VEKA Innovation!



Само един многокамерен надстроечен профил с интегрирани 
уплътнения - за плъзгащо и за неподвижно крило

Дистанционери на клипс от всички страни за автоматично 
изравняване на отстоянието улесняват монтажа на 
неподвижното крило

Водобран на клипс, който може да се поставя и след монтажа, 
за улесняване на довършителните работи

Алуминиева водеща шина с тефлоново покритие за леко 
и точно плъзгане

Скрито уплътняване околовръст на фугите с един вид 
уплътнител за лесна работа и намаляване на складовия асортимент

Тефлонов плъзгач на клипс в подвижното крило за тихо 
и плавно плъзгане

Надстройка на клипс под неподвижното крило 
улеснява монтажа му

Щанцована по контур каса - царга за лесен и чист  монтаж

6

1211

43

5

7

11

7

6
5

4

12
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Решения, които впечатляват
Петкамерна система VЕКА за плъзгащи се врати с повдигащ механизъм

Новият двойно изолиран праг с интегрирана вложка е създаден
за максимална топлозащита и с височина от само 50 мм за 
безбариерен преход. Системната съвместимост е гарантирана
от съчетаващи профили и уширители.

Ненарушена термоизолация при стандартно затворено 
положение в средата и при противовзломно 
изпълнение (WK2)

VEKA Innovation!

При VЕКА възхищава всеки детайл:

Всички варианти на отваряне са възможни в цвят без 
ограничение откъм дизайн и функционалност 
  •

Допълнителни творчески възможности за декоративно 
оформяне във всички цветове по RAL благодарение на 
системата за външни алуминиеви капачки

  •

Без фрезоване на армировката в крилото, за да се монтират 
обков и плъзгащи ролки (b)
  •

Отводняването на крилото може да е навън или скрито надолу  •

  

F5-камерни 100 мм крила с широчина 70 мм с класически изглед

7-камерна 50 мм каса-царга с широчина 170 мм, симетрично 
приложима с допълнителна термоизолирана армировка (a)

 

VEKA Innovation! VEKA Innovation!
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Специален закриващ прага профил отвътре

Изпълнение с подвижен делител за схеми C и F само с един 
допълнителен профил



VЕКАSLIDE е цялостна, завършена система за 
плъзгащи се врати, включваща петкамерни 
профили за крилото, двойно термоизолиран 
праг и седемкамерни царги за рамка. Отличните 
топлотехнически характеристики се съчетават 
с икономичност и оптимална функционалност

Обработва се много по-рационално от конвен-
ционални системи: без прикриващи профили за 
страничните царги, с предварително заготвени 
уплътняващи детайли във всички области на 
свръзка, всички допълнителни профили са
на клипс.

•

VЕКАSLIDE - модерната система 
за плъзгане с повдигане

Практична отвсякъде: ето и Вашите предимства с VЕКАSLIDE

Значително намаляване на броя на използваните 
профили и уплътнения (само 2 основни и 7 допъл-
нителни профила), което означава намалени скла-
дови разходи.

•

Снижени времена за изработка/монтаж 
благодарение на намаления брой отрези.

•

Голям толеранс в широчината и височината 
на крилата.

•

Пълна съвместимост с всички сертифицирани
обкови и съчетаващи профили от профилната 
програма на VЕКА

•

Профилите се доставят като комплекти или 
на отделни дължини

•
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