
„Οι κλασικές  
φόρμες εναρμονίζονται 
απόλυτα με το στιλ μου.“

Το σύστημα VEKA με τον κλασικό σχεδιασμό
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Γυρίζουμε σπίτι, σηκώνουμε τα πόδια και νιώθουμε 
άνετα. Στους δικούς μας τέσσερις τοίχους μπορούμε 
να αποκοπούμε από τη ρουτίνα της δουλειάς και να 
χαλαρώσουμε. Εδώ είναι το κέντρο της ζωής μας. 
Ασφάλεια και ηρεμία, ένα μέρος για την οικογένεια. 
Για να νιώθουμε στο σπίτι μας ζεστασιά και θαλπωρή, 
πρέπει να συγκλίνουν πολλοί παράγοντες. Ένας 

αποφασιστικός παράγοντας είναι τα κουφώματα. 
Αφήνουν το φως να μπει στα δωμάτια, προστατεύουν 
από τον αέρα, τις καιρικές συνθήκες και το θόρυβο 
και δημιουργούν μια άνετη οικιακή ατμόσφαιρα –  
κάθε εποχή του χρόνου.

Θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε!

Περισσότερη θαλπωρή  
     στο σπιτικό σας
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       Το σύστημα VEKA με τον κλασικό σχεδιασμό 

Σύστημα προφίλ
•  Σύστημα 70 mm με γεωμετρία πολλαπλών θαλάμων
•  Αξιοσημείωτες μονωτικές ιδιότητες για ασυναγώνιστη 

ενεργειακή απόδοση
•  Τέλεια εφαρμογή σε νέες κατασκευές και ανακαινίσεις
•  Περισσότερη άνεση χάρη στην αποτελεσματική ηχομόνωση
•  Υψηλή στεγανότητα έναντι της βροχής που προστατεύει 

από την εισχώρηση υγρασίας
•  Αντιδιαρρηκτική προστασία κατά DIN EN 1627 μέχρι την 

κατηγορία αντίστασης RC 2 με ανάλογους μηχανισμούς

Ενεργειακή απόδοση
•  Αποτελεσματική θερμομόνωση σύμφωνα με τις 

ισχύουσες και προβλεπόμενες μελλοντικές νόμιμες 
προδιαγραφές η οποία συμβάλλει στην εξοικονόμηση 
ενέργειας, στον περιορισμό των δαπανών για θέρμανση 
και στη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της επένδυσης

•  Συντελεστής θερμοπερατότητας συστήματος προφίλ: 
Uf = 1,3 W/(m2K)

•  Συντελεστής θερμοπερατότητας παραθύρου 
(ανάλογα με την υάλωση), π.χ.: 
Uw = 1,0 W/(m2K) με υάλωση Ug = 0,7 W/(m2K), ψg = 0,050 W/(mK) 
Uw = 0,76 W/(m2K) με υάλωση Ug = 0,4 W/(m2K), ψg = 0,035 W/(mK)

Πηχάκι τζαμιού
•  Ύψος 24 mm
•  Μεγάλο φάσμα υάλωσης σε διαβαθμίσεις των 2 mm με 

πάχος κρυστάλλου από 4 ως 42 mm για υαλοπίνακες 
φύλλου και σταθερού ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες

 

Ποιότητα VEKA
•  Ποιότητα VEKA γερμανικής κατασκευής με πάχη 

τοιχωμάτων κατά DIN EN 12608, κατηγορίας A‘
•  Ισχυρά τοιχώματα στην εξωτερική πλευρά, καθώς και 

στις γωνίες και τις ενώσεις, με καθοριστικό ρόλο στη 
στατική συμπεριφορά

•  Πρόσθετη σταθερότητα με χαλύβδινους οπλισμούς για 
αξιοσημείωτη διάρκεια ζωής και λειτουργική ασφάλεια

•  Ιδανικές τιμές U για αποτελεσματική θερμομόνωση 
ακόμη και σε μεγάλες, ελκυστικές γυάλινες 
επιφάνειες με υψηλό βαθμό διάχυσης του φωτός

Στεγανοποιητικό σύστημα
•  Δύο επίπεδα στεγανοποίησης που κρατούν μακριά το 

θόρυβο, το κρύο, την υγρασία και τα ρεύματα αέρα
• Δοκιμασμένο στεγανοποιητικό σύστημα κλεισίματος
•  Υψηλής ποιότητας στεγανοποιητικά λάστιχα σε γκρι ή 

μαύρο χρώμα
•  Διατίθεται επίσης ως ενδιάμεσο στεγανοποιητικό σύστημα

Ποικιλία διαμόρφωσης
•  Δυνατότητα για ανάδειξη της εξωτερικής επιφάνειας 

με περισσότερες από 50 επιλογές σχεδίων και 
χρωμάτων, καθώς και πρόσθετα πλαίσια αλουμινίου

Βιωσιμότητα
•  Φιλικό προς το περιβάλλον χάρη σε διαδικασίες 

παραγωγής με αποδοτική χρήση των πόρων
•  Τα προφίλ SOFTLINE 70 είναι κατά σχεδόν 100% 

ανακυκλώσιμα
Ο τοπικός συνεργάτης VEKA:



 

Με τα σύγχρονα συνθετικά κουφώματα από προφίλ 
VEKA κάθε σπίτι κερδίζει τις εντυπώσεις. Πώς;  
Ο κλασικός σχεδιασμός του συστήματος  
SOFTLINE με το ελαφρώς στρογγυλεμένο 
περίγραμμα είναι διαχρονικός και εναρμονίζεται 
εξαιρετικά με διαφορετικά αρχιτεκτονικά στιλ – 
είτε πρόκειται για μοντέρνες ή παραδοσιακές 
κατασκευές, είτε για νέα κτήρια ή ανακαινίσεις. 

Ιδανική ηχομόνωση
Ο θόρυβος περιορίζει την οικιακή άνεση 
και μπορεί να επηρεάσει ακόμη και την 
υγεία. Ακόμη και στη βασική έκδοση, τα 
κουφώματα με προφίλ της VEKA παρέχουν 
προστασία από το θόρυβο και μπορούν 
επιπλέον να εξοπλίζονται μέχρι την 
ανώτερη κατηγορία ηχομόνωσης.

Πολλές αποχρώσεις
Τα χρωματιστά παράθυρα και οι πόρτες 
τονίζουν τη διαμόρφωση του χώρου. Με 
περισσότερες από 50 αποχρώσεις και 
απομιμήσεις ξύλου, σας προσφέρουμε 
εξατομικευμένες λύσεις για κάθε γούστο και 
κάθε τύπο κατοικίας.

Αξία με μέλλον
Τα καινούργια κουφώματα είναι μια 
αποδοτική επένδυση, που ανεβάζουν 
την αξία του ακινήτου σας. Τα υψηλής 
ποιότητας προφίλ της VEKA με την 
ιδιαίτερα λεία επιφάνεια διατηρούν 
την ομορφιά τους για πολλά χρόνια, 
καθαρίζονται γρήγορα και χωρίς κόπο και 
δεν χρειάζονται ποτέ βάψιμο.

Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους
Η τεχνολογία πολλαπλών θαλάμων των 
προφίλ VEKA φροντίζει για έναν ιδιαίτερα 
χαμηλό συντελεστή θερμοπερατότητας. 
Έτσι, μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας και 
μαζί και το κόστος θέρμανσης.

Άριστη οικιακή ατμόσφαιρα
Χάρη στις εξέχουσες μονωτικές ιδιότητες 
των προφίλ της VEKA υπάρχουν πολύ 
μικρές διαφορές θερμοκρασίας στο 
χώρο και, έτσι, νιώθετε θαλπωρή και 
άνεση στο σπίτι. Επιπλέον, τα αξιόπιστα 
στεγανοποιητικά λάστιχα δεν αφήνουν καμία 
ευκαιρία στο κρύο και τα ρεύματα αέρα.

Περισσότερη ασφάλεια
Τα παράθυρα πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
τελείως διαφορετικές απαιτήσεις ασφαλείας 
ανάλογα με τη θέση και την προσβασιμότητά 
τους. Τα παράθυρα με προφίλ της VEKA 
μπορούν να εξοπλίζονται ανάλογα με τις 
προσωπικές σας επιθυμίες με ειδικούς 
μηχανισμούς, υαλοπίνακες και πόμολα 
παρέχοντας αντιδιαρρηκτική προστασία.

Παραλλαγή: επιφανειακή 
μετατόπιση κατά το ήμισυ

Κανείς δεν αγοράζει κουφώματα από το ράφι των 
καταστημάτων. Πρόκειται για ξεχωριστά κομμάτια 
που κατασκευάζονται σύμφωνα με την παράδοση της 
βιοτεχνίας και θα προσαρμοστούν στην αρχιτεκτονική του 
δικού σας σπιτιού. Ως εκ τούτου, τα συστήματα προφίλ 
για κουφώματα της VEKA σχεδιάζονται σε μια μεγάλη 
ποικιλία προφίλ για κασώματα και φύλλα, καθώς και 

πρόσθετα μέρη. Έτσι, δεν τίθενται όρια στην ελεύθερη 
διαμόρφωση του χώρου σας: μπορούν να είναι λευκά ή 
χρωματιστά, με χαρακτηριστικές λεπτομέρειες όπως 
καΐτια ή να έχουν ιδιαίτερα σχήματα όπως τα κυκλικά 
ή τοξωτά παράθυρα, οι τριγωνικές κατασκευές και οι 
κατασκευές σε μετώπες και αρχιτεκτονικές προεξοχές. 
Όλα γίνονται – αποκλειστικά στο δικό σας προσωπικό στιλ.

Δίφυλλο παράθυρο με επιφανειακή μετατόπιση

Επίσης, η τεχνολογία στο εσωτερικό μιλάει από μόνη 
της: Τα προφίλ πολλαπλών θαλάμων αξιοποιούν τη 
μονωτική ιδιότητα του αέρα και, ως εκ τούτου, πληρούν 
ύψιστες απαιτήσεις ως προς τη θερμομόνωση. Έτσι, δεν 
συμβάλλουν μόνο στην άνετη ατμόσφαιρα του χώρου 
ανεξαρτήτως καιρού, αλλά το χειμώνα βοηθούν και στην 
αισθητή μείωση των δαπανών θέρμανσης.

Η άριστη ποιότητα  
έχει πολλά  
πλεονεκτήματα

Η απόλυτη χαρά του να διαμορφώνετε το σπίτι σας

Το σύστημα VEKA   
       με τον κλασικό σχεδιασμό

Κλασικός σχεδιασμός με 
απαλό περίγραμμα

Παραλλαγή: 
επιφανειακή μετατόπιση 
κατά το ήμισυ

 1    Απαράμιλλη ποιότητα VEKA: προφίλ Α‘ κατηγορίας κατά 
DIN EN 12608 με πάχος εξωτερικού τοιχώματος 3 mm και 
τοιχώματα 2,7 mm στις γωνίες και τις ενώσεις (ανοχή 0,2 mm

 2    2 Ελαφρώς στρογγυλεμένα περιγράμματα που  
χαρίζουν στο σύστημα SOFTLINE κλασικό σχεδιασμό

 3    Υψηλοί συντελεστές θερμομόνωσης έως και  
Uw = 0,76 W/(m2K)* επιτυγχάνονται ανάλογα με την  
υάλωση και μειώνουν αισθητά το κόστος θέρμανσης

 4    Υψηλής ποιότητας στεγανοποιητικά λάστιχα  
σε ελκυστικό γκρι ή μαύρο χρώμα. Το στεγανοποιητικό  
σύστημα κλεισίματος με δύο επίπεδα στεγανοποίησης  
κρατά αξιόπιστα το κρύο, τα ρεύματα αέρα και την  
υγρασία μακριά.

 5    Γαλβανισμένοι μεταλλικοί οπλισμοί σύμφωνα  
με τις οδηγίες κατεργασίας της VEKA που  
φροντίζουν για τη στατική ασφάλεια και τη  
διαρκή λειτουργία

 6    Προφίλ 5 θαλάμων  
με βάθος βάσης 70 mm που αξιοποιεί με  
βέλτιστο τρόπο τη μονωτική δράση του αέρα 

*με υάλωση Ug = 0,4 W/(m²K) και ψg = 0,035 W/(mK)
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