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Cz´sto mówimy: „Nasz dom to nasza twierdza”. To prawda, bo dom to miejsce, gdzie
wszyscy pragniemy czuç si´ bezpiecznie.
Nowoczesne okna w systemie Perfectline ju˝
w wersji podstawowej majà specjalne stalowe
zbrojenie w skrzyd∏ach i oÊcie˝nicach. System
VEKA Perfectline oferuje coÊ wi´cej - mo˝liwoÊç
g∏´bszego osadzenia i monta˝u szyb antyw∏amaniowych. Dodatkowo, okna wykonane
z profili VEKA Perfectline, mogà byç
wyposa˝one w okucia antyw∏amaniowe
i klamki z blokadami, dzi´ki którym dom
staje si´ bezpieczniejszy.
Im wi´ksza powierzchnia okien, tym wi´cej
Êwiat∏a w domu. Wià˝e si´ to jednak z ryzykiem znacznych strat ciep∏a. Dlatego dobre
okna muszà izolowaç tak, by w domu by∏o
przyjemnie zarówno podczas najwi´kszych
upa∏ów, jak i siarczystych mrozów. Dzi´ki
lepszej izolacji termicznej, którà gwarantuje
zastosowanie systemu pi´ciokomorowego,
VEKA Perfectline jest idealnym rozwiàzaniem.
Okna VEKA Perfectline skutecznie ograniczà
straty ciep∏a w budynku, co pozwoli zmniejszyç wydatki na ogrzewanie.
Skuteczne t∏umienie ha∏asu to warunek
dobrego samopoczucia i zdrowia mieszkaƒców domu. Dzi´ki specjalnej konstrukcji
profili oraz mo˝liwoÊci osadzenia grubszych
szyb, system VEKA Perfectline skuteczniej
chroni przed ucià˝liwym ha∏asem dochodzàcym z zewnàtrz. To doskona∏e rozwiàzanie dla
wszystkich, którzy cenià cisz´ i spokój domowego ogniska.
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Systemy VEKA Perfectline
zawierajà wy∏àcznie stabilizatory
wapniowo-cynkowe

Systemy VEKA – po prostu solidnie!
Specjalna konstrukcja wzmocnienia skrzyd∏a
gwarantuje idealnà statyk´ i bezpieczeƒstwo.

Pakiet profili Perfectline ma wysokoÊç 118 mm,
co sprawia, ˝e okno ma wi´kszà powierzchni´
szyby i doskonale doÊwietla pomieszczenie.

Pewne osadzenie szyby w profilu o g∏´bokoÊci 24 mm
powoduje, ˝e okno staje si´ bezpieczne i trudniej je
sforsowaç niepo˝àdanym goÊciom oraz pozwala
ograniczyç skraplanie si´ na szybie pary wodnej.

Perfectline
skrzyd∏o niezlicowane

Elegancka, z zaokràglonymi konturami linia
profili Perfectline, sprawia, ˝e pasujà one
do ka˝dego stylu architektonicznego.

Perfectline
skrzyd∏o pó∏zlicowane

Uszczelki z powierzchniami
ukierunkowanymi, jak profile,
ze spadkiem 15 stopni, dajà doskona∏à
ochron´ przed niekontrolowanà wymianà
powietrza i znakomicie odprowadzajà wod´
oraz zanieczyszczenia.

13 -milimetrowa oÊ wr´bu okuciowego
daje lepsze zabezpieczenie przed wy∏amaniem
lub wyj´ciem okna.

Specjalna uszczelka z komorà chroni
przed przenikaniem wilgoci i powietrza.

Systemy VEKA Perfectline zakwalifikowane
do profili okiennych Klasy A wyró˝niajà si´
gruboÊcià Êcianek zewn´trznych wynoszàcà
3 mm (tolerancja wymiarowa 0,2 mm) oraz
obecnoÊcià komór wewn´trznych, których
szerokoÊç przekracza 5 mm.

G∏adkie powierzchnie sà
∏atwe w piel´gnacji i nie wymagajà
konserwacji.

Zamkni´te wzmocnienie stalowe
zapewnia idealnà statyk´ i bezpieczeƒstwo.
Âcianki zewn´trzne w Klasie A
o gruboÊci 3 mm z tolerancjà
wymiarowà 0,2 mm

Perfectline-Oval
skrzyd∏o pó∏zlicowane

Doskona∏a
konstrukcja

Perfectline-Swing
skrzyd∏o pó∏zlicowane

Pi´ciokomorowy system zapewnia
doskona∏à ochron´ cieplnà oraz silne
t∏umienie ha∏asu.

Wybierz swój ulubiony kolor

Dawno min´∏y czasy, gdy okna z tworzyw sztucznych by∏y
wy∏àcznie bia∏e. Teraz mo˝na zamówiç je w wielu kolorach,
równie˝ stylowych rustykalnych oraz eleganckich drewnopodobnych. System profili Perfectline oferuje mo˝liwoÊç
produkcji okien dwukolorowych z powierzchnià wewn´trznà
w innym kolorze ni˝ zewn´trzna. Kolorowe profile okienne
VEKA serii Perfectline, to wysokogatunkowy produkt, który
gwarantuje najwy˝szà jakoÊç. Szeroka paleta kolorów
i faktur zaspokoi potrzeby wymagajàcych projektantów
i u˝ytkowników.
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Solidnie i bezpiecznie!

JakoÊç poparta technologià
VEKA jest Êwiatowym liderem w produkcji systemów
okiennych z PVC.
Od ponad trzydziestu lat nieustannie rozwija technologi´
produkcji. Przed naszymi wyrobami stawiamy najwy˝sze
wymagania. U˝ywana do produkcji profili mieszanka
o unikalnym sk∏adzie, powstaje w sterowanych komputerowo
mieszalniach. Procesowi produkcji towarzyszà surowe testy,
m.in. odpornoÊci profili na kurczenie si´ pod wp∏ywem
temperatury oraz trwa∏oÊci naro˝y.

Prostokàtne, trójkàtne, z ∏ukiem, czy okràg∏e?
W architekturze nie wszystko opiera si´ na
prostych liniach. Wiele budynków wyró˝nia si´ indywidualnym stylem okien.
Zachowanie charakteru starego budynku
podczas jego renowacji jest zadaniem,
które wymaga fachowoÊci, dobrego oka do
detali i wiele wyczucia. Równie˝ w architekturze nowoczesnej coraz cz´Êcie stosuje si´ ró˝norodne konstrukcje z wyrazistymi ∏ukami, czy zaznaczonà asymetrià.
Profile okienne VEKA-Perfectline umo˝liwiajà realizowanie nawet najbardziej
niezwyk∏ych form.
Producenci okien, architekci i inwestorzy
w równym stopniu doceniajà ró˝norodnoÊç systemów, które dajà swobod´ i mo˝liwoÊç projektowania w indywidualnym
stylu. Paƒstwo równie˝ mogà przekonaç
si´ o zaletach systemów VEKA-Perfectline.

Solidnie i bezpiecznie!
Nowoczesne okna muszà byç bardzo trwa∏e. Powinny utrzymywaç doskona∏e parametry przez ca∏y okres ich u˝ytkowania i byç bezpieczne dla u˝ytkownika. Takie okna powstajà z profili VEKA-Perfectline. Doskona∏a konstrukcja, odpowiednio grube Êcianki
wewn´trzne profili, zamkni´te wzmocnienie stalowe montowane wewnàtrz ca∏ej d∏ugoÊci i szerokoÊci ramy okiennej, oraz podwójnie z∏o˝one wzmocnienie stalowe montowane wewnàtrz ca∏ej d∏ugoÊci i szerokoÊci skrzyd∏a okna - to sprawia, ˝e okna z profili VEKA Perfectline sà niezwykle stabilne, nie ulegajà odkszta∏ceniom i sà odporne na
dzia∏anie czynników atmosferycznych. Ich jakoÊç potwierdzajà regularne kontrole wew´trzne oraz certyfikaty renomowanych mi´dzynarodowych i krajowych instytutów
in˝ynierii budowlanej.

VEKA Polska Sp. z o.o., jako pierwsza w bran˝y okiennej,
uzyska∏a w 1998 roku certyfikat DIN EN ISO 9001,
a w roku 2000 DIN EN ISO 9001:2000.
Gwarantuje on sta∏à jakoÊç wszystkich procesów
produkcyjnych i zarzàdzania oraz potwierdza wiodàcà
rol´ VEKA Polska na krajowym rynku.

VEKA Polska Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 71, 96-100 Skierniewice
tel. (46) 834 44 00, fax (46) 834 44 74
www.veka.pl

Nasz system, Wasz sukces.

