
    „Балансот е 
совршена 
     рамнотежа!”



  Одличен баланс помеѓу енергетска ефикасност   
и заштеда на енергија

Од прозорецот денес се очекува 
многу повеќе: тие мора да заштедат  
енергија, да обезбедат пријатна 
атмосфера и заштита од бучава. 
Покрај тоа тие мора да бидат убави 
и да гарантираат максимална 
безбедност и оргинален дизајн како 
и долготрајна функционалност што 
ја зголемува вредноста на вашиот 
имот.

Softline  76  МD како нов 
системски профил на  VЕКА  со 
квалитет RAL класа А ги исполнува 
сите  барањата на иднината . 
Застаклувањето на овој системски 
профил може да биде до 48 мм.
Правилното вградување на

   прозорци  ке обезбеди 
енергетско ефикасност и  високо 
ниво назаштита од бучава .

 

.

Висококвалитетниот профил 
 VEKA Softline 76 ги исполнува   

 
највисоките стандарди РАЛ класа А 
според DIN  EN  12608.  Дебелината 
на   надворешниот ѕид е 3мм 
      кој преставува многу битна фактор при 
 вградувањето на производот  (со 
отстапки +/- 0,2 мм).

 

 

Сигурна стабилност 
Челично засилување во самиот профил -
Softline 76  дава дополнителна 
стабилност.
Со тоа обезбедуваме  долготра јна 
функционалност   и сигурност  
дури и кај поголемите стаклени 
површини .

Удобност на животот

Внатрешното растојание на 
прозорските стакла   
овозможува подобра топлинска 
изолација

     Голем избор на дебелина на стакло 
од 24мм до 48 мм за рамот и 
крилото на  прозорецот согласно 
индивидуални потреби

    
 

 

  

 

Различни облици

    
    
    
  
 

SOFTLINE 76
Класичен дизаjн со врвен квалитет

SOFTLINE  76 е иновативен VEKA профилен систем кој ќе ги исполни сите ваши барања. 
И дизајнот јнот  и квалитетот се изработени со голема грижа и знае
систем со децени 

ње , така да со овој  
ќе бидете  во добивка   

 
 

површина .
VEKA SPECTRAL ултра мазна мат 
профил со алумински облоги и 
текстури и дезени како и 
повеќе од 50 бои и различни

профилот сонаповршината
Можност за промена на



Ефикасно и продуктивно 

Ефективна 

  
 
 
 

Елегантен дизајн

термоизолација
Иновативната повеќекоморна

стабилна конструкција 
. на VEKA профилот

 обезбедува најголемо ниво
 на термоизолација

со коефициент 
од Uw до 0,75(W/m2K).

Со тоа  значајно се намалува
 потрошувачката

   на енергија како и трошоците
 за греењеи ладење

 Eлегантна форма и благо заоблени 
контури кај Softline  76 совршено се 
вклопува во различни архитектонски 
стилови  . Блаодарение на високата 
стабилност на системот и негова 
врвна термичка изолација, може да 
ги спои барањата на модерната 
архитектура за големи стаклени 
површини и максимална енергетска 
ефикасност.

Поголема сигурност
 
 
 

 Во зависност од позицијата и 
достапноста, прозорците мораатда 

исполнуваатсосемаразличнисигурносни 
барања. Доколку Вие тоа го сакате,

   прозорците од VEKA може да се опремат со 
специјален оков , стакло и рачки со што ќе ги 

направите отпорни на провала. 

Вредности за иднина
Новите прозорци представуваат
исплатлива инвестиција која ја зголемува
вредноста на Вашата недвижнина.
Висококвалитетните  VEKA профили со 
исклучиво мазна површина остануваат со 
години со убав изглед, лесно и брзо се 
одржуваат и не треба никогаш повторно 
да ги фарбате.

 

Врвна звучна изолација 
 
    Бучавата  ја  намалува удобноста на 
домувањето и може дури да го наруши и 

   здравјето. Веќе и стандардните 
прозорци од  VEKA  профили ве штитат 

од  бучава, а може и дополнително да се 
   опремат за да одговораат на 

највисоките стандарди на звучна 
изолација.
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Со еден збор : 
Енергетскоефикасен  систем

VEKA AG • Dieselstraße 8 • 48324 Sendenhorst • Telefon 02526 29-0 • Telefax 02526 29-3710 • www.veka.de • Ein Unternehmen der Laumann Gruppe

Телефон:
салон: 02 3090 611  
мобилен: 075 427 666 / 075 406 566

Адреса:
Варшавска бр.1, Карпошул.
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VЕКА квалитет:  • произведено во Германија  VЕКА квалитет  RAL  класа А по DIN EN 12608 • дебелина  на надворешниот ѕид на профилот е 3мм кој ги исполнува највисоките  стандарди• дополнителна стабилност  со челични засилувачи во профилот кој гарантира дополнителна  сигурност • оптимални коефиценти на топлинскапроводливост за ефективна топлотнаизолација и при големи стаклени површини со голем премин на светлина  Систем на заптивање:• Трите нивоа на заптивки сигурно заштитуваат и од   ниска и од висока температура, провев и влага. • Средната заптивка непрекинато поставена по должината на двата рама на прозорецот • Квалитетни заптивки во сива или црна бојаРазлични облици• Можност за промена на површината на профилот со повеќе од 50 бои и различни текстури и дезени, како и алуминска облоги од надворешната страна како и ултрамат површина VEKA SPECTRAL Oдржливост• Еколошки системски профили поради производствен процес со кој се врши заштеда на ресурси• Softline76 е возможно скоро 100% да се рециклира.
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Профилски систем• 76 мм повеќекоморен систем• перфектен баланс помеѓу  енергетска ефикасност изаштеда на енергија•   одличен  домашен конфор проследен соперфектна топлинска изолација и звучна изолација• дебелина на ѕидот на профилот во согласност совисокиот RAL стандард, квалитет-класа А(според DIN EN 12608, класа А)•  идеална примена за новоградби и при реконструкцина објектиЕнергетска ефикасностЕфективна тероизиолација по современи и пропишанизаконските барања за заштеда на  енергија со намалување на  трошоците за греење ви даваат долгорочна сигурна инвестиции кај нови прозорци  •Изолација на рамката Uf =  1,1 W/m2K (во зависност од стаклото):Uw =  0,95 W/m2K  со стаклопакет  Ug=0,7 W/m2Kи ψg = 0,0050 W(mK)Uw =  0,75 W/m2K  со стаклопакет  Ug=0,4 W/m2Kи ψg = 0,0035 W(mK)Застаклување•Внатрешна раздалеченост на прозорско стаклоод 18-48 ммКонтактирајте не - со задоволство  ќе одговориме на вашите барања !
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