
НОВ ПОДИГАЧКО ЛИЗГАЧКИ СИСТЕМ ОД КОМПАНИЈАТА VEKA.



Повеќе светлина . Повеќе простор.

Желба на голем број современи архитекти за големи 
стаклени површини  со текот на годините направи 
голема побарувачка за лизгачките системи. Сепак она 
што се бара не секогаш се однесува на елементите со 
големи површини, барањето се повеќе е насочено на 
помала видливост на рамката како и на изработка на 
елементи без праг. На овие барања одговори 
компанијата VEKA  со изработка на нова генерација 
подигачко лизгачки врати VEKAMOTION 82 , со кој е 
во план да се замени веќе постоечкиот систем 
VEKASlide 82.  
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Не можеме да ја негираме убавината на големите
портали со големи стаклени површини  кои влијаат на 
нас позитивно и овозможуваат пријатно чуство во 
просторијата која е исполнета со природа светлина 
кој преставува природен извор на енергија, но сепак 
со додавање на секој дополнителен сантиметар 
стакло се зголемува и техничкиот предизвик на 
произведувачот .

Новиот систем за подигачко - лизгачка врата 
VEKAMOTION 82 e направен да ги задоволи  
потребите на клиентите и архитектите за портали со 
големи димензии и големи стаклени површини.Од 
друга страна , важно е и да инвеститорите се 
запознаат со добро осмислениот и иновативен дизајн 
и предностите на овој систем кои се прецизно 
прилогодени согласно нивните потреби.



Mehr Licht. Mehr Raum. Повеќе простор, повеќе можности...
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Предност бр. 1: Повеќе светлина , повеќе 
простор 

Во споредба со претходните решенија, новите
лизгачки врати можат да понудат 20 проценти 
помалку видлива површина. Поради значително 
намалените димензии на рамката,  стаклената 
површина на елементот може да биде видливо 
поголема.

Elemente bei maximaler Stabilität

• Neue PVC-Bodenschwelle für barrierefreien Komfort ohne 

aufwendige Zusatzmaßnahmen

• Erstmals kompakte Laufwagen im PVC-Bereich nutzbar

       
    
 
       

     
      
     
   
   
      
      
      
     

Максималната големина на елементот во бела 
боја е 6,0 × 2,7 м а во други бои 5,0 × 2,5 м. 
Големите стаклени површини пропуштааат многу 
дневна светлина и даваат модерен изглед на
просторот.

Предност бр. 2   Елегантен дизајн   

Благодарение на можностите за завршна
обработка на површината со привлечни бои и 
текстури на VEKA како и VEKA SPECTRAL со 
својата уникатна технологија  и системски 
профил со алуминиумски облоги  дополнително 
го прошируваат опсегот на бои на
елементите.
Бојата на системскиот профил за лизгачки врати
може да се прилагоди и на внатрешниот 
и на надворешниот стил на објектот

 

  

 

K)1,4 W/(m(Rahmen) =

U  (gesamtes Element)* = 0,78 W/(m K)*
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ПРЕДНОСТ бр. 3:
 Оптимална топлинска изолација и перфектно дихтување

Профилите класа А обезбедува Uf вредност од 1,4 W / m2K 
застаклувањето е препорачано да биде со трослоен 
стакло пакет со вкупна  широчина од 24 мм до 44мм. 
Новите подигачко лизгачки врати
со своите двокомпонентни заптивки и заптивки со 
големи димензии достигнуваат дихтување до ниво (Class) 9A. 
Оваа е гаранција за перхектно дихтување помеѓу касата , 
крилото  и прагот благодарение на двете дихтун гуми кај 
крилото кои се фабрички поврзани .
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Maximaler Glasanteil  
für höchste Ansprüche

ПРЕДНОСТ  бр. 4 Заштита од кражба-класа RC2
Подигнувачкo лизгачки врати VEKAMOTION 82 
може лесно да се реализираат со употреба 
насоодветнo челично окрутивање,соодветен 
полусигурносен оков и сигурносно стакло  согласно 
класа RC2 што се и препорачува во случај на 
поголемо ниво на заштита.

ПРЕДНОСТ бр.5 
Помала комплексност , поголема ефикасност
При развој на новите лизгачки врати посебно
внимание се посветува на едноставна изработка и лесна 
инсталација. Поради рамниот праг без препреки разликата 
во висината со подот е минимална, што целосно ги 
отстранува препреките при преминување на прагот. 
Подобрени решенија за поедноставено производство се 
развиени во соработка со производителите.
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Maximaler Glasanteil  
für höchste Ansprüche

VEKAMOTION 82    во  боја  даваат  посебен  шарм

 

за секој дом. Компанијата VEKA нуди широк спектар

 

на бои и текстури на "дрво" кои можат да го 
задоволат вкусот и на оние кои се најпребирливи

, Можете да ја изберете бојата на прозорецот во 
согласност со бојата на фасадата на вашата куќа или

 

зграда. Фолијата во боја може да се постави на една

 

или на двете страни и да дозволи безброј 
комбинации, ако сакате бојата на внатрешноста на

 

прозорецот да биде различна од надворешната 
страна

VEKA SPECTRAL - прва површински завршна технологија со 
тестиран и испробан VEKA квалитет. Иновативно развиена со 
ултрамат површина му дава на ПВЦ порталот потполно 
нова естетска димензија. Невообичаената елеганција на овие 
бои навистина доаѓа во прв план со ултра -мат површина.Со 
висококвалитетната обложена површина VEKA SPECTRAL e 
пријатна на допир, овозможуваме ниска рефлектирачко 
матирана завршна обработка која неможе да се спореди со 
ниту една боја кај друг производител.

 

 -

Висока уметност на бои и совршена површина!



Вектор про Дооел Скопје 
салон: ул.Варшавска бр.1

 

телефон: +389 2 3090 611
мобилен: +389 75 427 666
viber:       +389 75 406 566
e-mail: info@vektopro.com
www.vektorpro.com
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VEKA -Квалитет,  Вектор про - Ваш сигурен партнер

Компанијата VEKA е специјализирана за работа со 
модерни ПВЦ суровини, кои нудат предности не 
само во економска туку и во еколошка смисла. ПВЦ 
материјалот е исклучително долготраен, поради 
неговата исклучителна отпорност на временски 
услови и неговата издржливост.
Нема дополнителни трошоци за фарбање, бидејќи 
нивната мазна површина е многу лесна за 
одржување. Покрај тоа, ПВЦ материјалот се 
карактеризира со исклучителна отпорност и високи 
изолациони својства. Во исто време ПВЦ ја штити 
животната средина: основна деловна практика на 
компанијата VEKA е да ја зачува животната средина 
а реализацијата на овој принцип е видлива како во 
производсвениот процес така и во активноста 
поврзана со рециклирање.




