Търсете
качеството!

Качественият профил
прави разликата
На пръв поглед прозорците от различни производители почти не се различават помежду си. Решаващи
за качеството обаче са използваните компоненти:

VEKA – силен партньор
за качествени продукти

1

Краен продукт с високо качество се получава,
когато от самото начало се използват качествени
2

компоненти. Затова фирмите за дограма използват
качествените профили на VЕКА – водещ световен
производител на ПВЦ профили за прозорци, врати и
щори с повече от 40 години опит.
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1 двоен или троен стъклопакет с различна 		
дебелина					
2 Beобков за функционалност и обслужване
3 профили за каса, крило и други конструкционни
елементи

Качество без
компромис – от
партньорите на VEKA

Профилите играят при това основната ролята, по-

Лицензираните партньорите на VEKA гарантират

неже носят тежките стъклопакети и осигуряват на

качествено производство и монтаж на вашите

обкова сигурно закрепване. Наред с това качест-

нови прозорци и врати. Те с удоволствие ще ви

вото на профилите е решаващо за противовзлом-

консултират професионално и ще ви направят

ната защита, както и за топло и шумоизолиращите

адекватна оферта.

свойства на прозорците.

ще се радваме на вашето обаждане:

Яки профили –
здрави прозорци

За прозорци от 1-во качество: профили VEKA!

Благодарение на материалните си свойства и

Здравите профили са основата на качествения

голямата дебелина на стените прозорците от

прозорец. По-голямата стабилност и здравина на

профили VEKA са изключително здрави. По

ъглите осигуряват по-надеждна защита срещу про-

новата евронорма за прозорци и врати (EN 12608)

никване с взлом, по-добра топло и шумоизолация,

те се квалифицират в най-високата качествена

гарантират след дълги години експлоа-

категория: клас A. Клас А гарантира дебелина на

тация пълна функционалност. Затова

външната стена от 3,0 mm (± 0,2 mm).

производителите на дограма предпочитат
да правят качествени прозорци от сертифицирани профили VЕКА от клас А.

клас A

Прозорци от профили VEKA:
повече стабилност, по-високо качество
Дебелина на външната
стена 3,0 mm (± 0,2 mm)

Прозорците от качествени
профили помагат да се пес

Профилите от клас В имат по-тънки стени. При

тят разходи за отопление.

тяхното производство се използва до 10 % по-

Те задържат топлината у

малко материал. Спестяването на този материал

дома. Те уплътняват 100 % и

води до констатирането на значителни отклоне-

Прозорците са

ния при тестове с натоварвания*.

решаващото звено в
топлоизолацията на

постигат оптимални резулта
ти на топлоизолация.

една сграда

клас B

клас A

Профили от клас A:
10 % повече материал
за повече надеждност

• сила за счупване/здравина
на ъглите
при клас A е 20 % по-голяма
от клас B*
• огъване и деформиране
при клас A е 12 % по-малко
от клас B*
• изтръгване на винтовете
при клас A е 20 % по-трудно
от клас B*
Източник: изследване на VEKA, септември
2007г.

За сигурността от решаващо значение
е колко дълго прозорците ще устоят
на опитите за проникване с взлом. Високоустойчивата пластмаса, от която
са екструдирани профилите VEKA, в
комбинация със стандартните стоманени усилители на VЕКА, представляват сериозно препятствие. По-голямата стабилност
вследствие на профилната геометрия и завишеното
съдържание на материал води до по-голяма сигурност
и здравина на прозорците. Това затруднява допълнително изваждането на крилото от пантите.

За по-добра топлоизолация

За сравнение:

–10 %

За по-добра защита от
проникване с взлом

За по-дълъг живот
Качествените прозорци от профили VEKA са изключително дълготрайни. И при силни натоварвания те
не се деформират и запазват по-дълго време пълна
функционалност. Мръсотията не полепва здраво по
гладката им качествена повърхност и при полагане на
съответни грижи прозорците дълги години запазват
първоначалния си вид.

За по-добра шумоизолация
Шумът от уличното движение и други дразнители
може успешно да бъде неутрализиран със съвременна прозоречна техника. Наред с многослойното остъкляване според изискванията за различни
нива на шумозащита и профилите играят важна
роля. Профилите VЕКА изолират по-добре благодарение на по-дебелите си стени. В сравнение с
прозорци от профили клас В те пропускат до 4 db
по-малко шум.

За повече стабилност и здравина обковът се закрепва през
няколко стени и стоманените
усилители.

