
Мног у економичен и пр ак тичен 
сис тем з а с танбени и де ловни 

објек ти.

За екстра VEKA – квалитет

Системот Effectline е произведен по најсовремена 

технологија, а сепак е многу економичен.Уште 

еднаш компанијата VEKA AG произведе профил со 

врвен квалитет паралелно со трендот на пазарот, 

кои подразбираат трајност, сигурност и одржување 

енергетска ефикасност.

Профилскиот систем VEKA со својот квалитет ги 

надминуваат строгите германски стандарди. Според 

дебелината на спојните ѕидови во класа А, и стабилната 

конструкција на профилот, прозорците се трајни и 

цврсти на споевите.

VEKA  е посебна не само поради квалитетот на  

профилот.Во својот арсортиман оваа компанија 

нуди широка палета  на системи кои се меѓусебно 

компатибилни.Планерите, архитектите и градежните 

изведувачи имаат на располагање практично 

неограничен број на можни дизајнерски решенија како 

и единствен логистички систем на испорака, сеопфатен 

сервис, професионална изработка и вградување од 

страна на сертифицирани VEKA партнери.

 
VEKA предности - краток 
преглед.

• Систем специјализиран за употреба во станбени и 

деловни објекти

•	 Многу	економичен	систем	со	проверен	квалитет

•	 Класичен	дизајн	кој	овозможува	неограничена	

можност на примена

•	 Врвен	квалитет	на	профилот

•	 Оптимална	стабилност	и	долготрајност

•	 Пет	коморен	профил	со	основно	вградување	

со длабочина од 70мм значајно ги намалува 

трошоците за греење.
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Економичен систем за станбени и деловни објекти
Effectline: поголема економичност – многубројни предности
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Effectline  е систем на профил кој компанијата 

VEKA  наменски го произведе за користење 

во станбени и деловни објекти :  технолошки, 

Effectline  ги исполнува најновите европски 

стандарди , а притоа е  многу економичен.

Благодарение на елегантната ширина на 

профилот, прозорците од Effectline системот 

пропуштаат  голема количина на светлина во 

просторијата, а благодарение на својот класичен 

дизајн со благо заоблени контури совршено се 

вклопува во сите видови на градежни стилови.

Основното	вградување	со	длабочина	од	70мм	

и систем од 5 комори обезбедува оптимална 

топлинска изолација што овозможува значајно 

заштедување на енергија при греење и ладење.

Системот Effectline е компатибилен со голем број 

на додатни  и клучни елементи од палетата на 

систем со основна длабочина на вградување од 

70мм што овозможува голема флексибилност 

при употребата. Според тоа во прозорците 

од системот Effectline ќе може да се вгради 

стандарден оков, а профилите содржат фабрички 

коекстурдирана, споена светла заптивка од 

мек пвц. Лајсните за стакло се усогласени за 

вградување на термо-стакло со дебелина

од 24мм.

Челично зајакнување

Челичното зајакнување во касата и крилото на 

прозорците ни гарантира статичка сигурност и 

долготрајна	функционалност.	Можност	да	се	вгради	ист	

оков во касата и крилото на прозорецот.

Класичен дизајн

Елегантни контури со благо заоблени контури добро ќе се 

вклопат во секој објект

Оков според DIN18357 насоки

Okovi najboljih svetskih proizvođača koji su prošli nemačku 

kontrolu kvaliteta

Компатибилност со комплетна палета на системот со 

основно вградување со длабочина од 70мм

Овозможуваат	неограничени	можност	за	дизајн	и	

монтажа со помош на голем број дополнителни елементи

5 коморен профил

Со основна длабочина на вградување од 70мм

Застаклување

Во стандардна варијанта усогласено за термо-стакло со 

дебелина од 24мм

Дебелина на ѕидот на профилот

Во согласност со најголемите RAL-стандарди квалитет

(според DIN-ЕN 12608, класа А)

Систем на заптивање

Систем со две нивоа на заптивање во модерни светли бои 

штити од ниски и високи температури, ветер и влага.




