
Με μια ματιά:  
Το αποτελεσματικό σύστημα 

SOFTLINE 76 – πειστικό μέχρι τις 
τελευταίες λεπτομέρειες
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Το SOFTLINE 76 της VEKA είναι ένα σύγχρονο σύστημα προφίλ που ανταποκρίνεται αξιόπιστα 
στις ποικίλες απαιτήσεις για αποδοτικά κουφώματα. Η προσεκτικά σχεδιασμένη κατασκευή του 
σας προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα τα οποία θα απολαμβάνετε για δεκαετίες. «  Το τελικό συμπέρασμα:   

απόλυτη ισορροπία! »
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Επικοινωνήστε μαζί μας – θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

Ζεστασιά και άνεση στο σπίτι
Το SOFTLINE 76, με βάθος υποδοχής υά-
λωσης 28 mm, περιορίζει τις θερμογέφυρες 
μέσω των οποίων η πολύτιμη θερμότητα του 
δωματίου διαφεύγει προς τα έξω. Μαζί με το 
ιδιαίτερα αποτελεσματικό σύστημα στεγανο-
ποίησης, καταπολεμά δυσάρεστα φαινόμενα 
όπως τον σχηματισμό υγρασίας συμπύκνωσης, 
τα ρεύματα αέρος και τις κρύες επιφάνειες.

Απόλυτη ποιότητα VEKA
Τα προφίλ SOFTLINE 76 πληρούν τα υψη-
λότερα κριτήρια ποιότητας: Κατηγορία A, 
σύμφωνα με το DIN EN 12608. Με εξωτε-
ρικό πάχος τοιχώματος 3 mm και πάχος 2,7 
mm στα σημαντικά εσωτερικά τοιχώματα 
(ανοχή ±0,2 mm και στις δύο περιπτώσεις) 
παρουσιάζουν σημαντικά καλύτερες αντο-
χές στην κάμψη και στρέβλωση αλλά παρέ-
χουν και ασφαλέστερη στήριξη στα εξαρτή-
ματα των μηχανισμών στο βάθος χρόνου.

Αξιόπιστη στιβαρότητα
Η δομή των προφίλ και οι μεταλικοί οπλι-
σμοί που προβλέπονται εξασφαλίζουν την 
απόλυτη σταθερότητα του σχήματος των 
προφίλ SOFTLINE 76. Έτσι, τα κουφώματά 
σας απολαμβάνουν λειτουργική αξιοπιστία 
και ανθεκτικότητα, ακόμα και όταν πρόκει-
ται για μεγάλες επιφάνεις με υψηλότερες 
απαιτήσεις στατικής επάρκειας.

Πληθώρα σχεδιαστικών επιλογών
Τα κουφώματα με προφίλ SOFTLINE 76 σας 
δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε σύμφωνα 
με το δικό σας προσωπικό στυλ: περισσότε-
ρες από 50 αποχρώσεις, υψηλής ποιότητας 
καπάκια αλουμινίου σε όλα τα χρώματα  
RAL αλλά και την πρωτοποριακή επιφάνεια 
VEKA SPECTRAL.

Σύστημα προφίλ
• Σύστημα 76 mm με πολυθαλαμική γεωμετρία
•  Εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους σε τέλεια ισορροπία
•  Κορυφαία οικιακή άνεση με εξαιρετική θερμομόνωση και 

αποτελεσματική ηχομόνωση
•  Προστασία από τη βροχή και την υγρασία χάρη στην υψηλή 

στεγανότητα
•  Αντιδιαρρηκτική προστασία σύμφωνα με το πρότυπο DIN 

EN 1627 έως την κατηγορία αντίστασης RC 2 με τους κα-
τάλληλους μηχανισμούς

• Ιδανικό για νέες κατασκευές και ανακαινίσεις

Ενεργειακή απόδοση
•  Η αποτελεσματική θερμομόνωση σύμφωνα με τις τρέχου-

σες και τις αναμενόμενες μελλοντικές νομοθετικές απαιτή-
σεις εξοικονομεί ενέργεια, περιορίζει τις δαπάνες θέρμαν-
σης και εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη επενδυτική απόδοση

•   Συντελεστής θερμοπερατότητας για το σύστημα προφίλ: 
έως Uf = 1,1 W/(m2K)

•    Συντελεστής θερμοπερατότητας για ολόκληρο το κούφω-
μα: έως Uw = 0,75 W/(m2K)

 (με Uf = 1,1 W/(m2K), Ug = 0,4 W/(m2K), ψg = 0,035 W/(mK))

Υποδοχή υάλωσης
•  Βάθος υποδοχής υάλωσης 28 mm για ιδανική κατανομή 

θερμοκρασίας στο προφίλ και πρόληψη σχηματισμού συ-
μπυκνωμάτων

•  Το μεγάλο εύρος συνολικού πάχους υαλοπινάκων από 18 
έως 48 mm επιτρέπει την επιλογή σύμφωνα με τις προσω-
πικές απαιτήσεις

Ποιότητα VEKA
•  Ποιότητα VEKA παραγόμενη στη Γερμανία, με πάχος 

εξωτερικού τοιχώματος σύμφωνα με το DIN EN 12608, 
κατηγορία A

•  Στιβαρή δομή των προφίλ με αυξημένη αντοχή σε κάμψη 
και στρέβλωση

•  Ενίσχυση της δομής με κατάλληλους σιδηρούς οπλι-
σμούς για εξαιρετική ανθεκτικότητα και 

•   λειτουργικότητα
•  Χαμηλότατες τιμές θερμοπερατότητας για αποτελεσμα-

τική θερμική μόνωση ακόμη και με μεγάλες γυάλινες 
επιφάνειες

Σύστημα στεγανοποίησης
•  Τρία επίπεδα στεγανοποίησης αποτρέπουν το κρύο 

το χειμώνα, τη ζέστη το καλοκαίρι, την υγρασία και τα 
ρεύματα αέρα

• Κεντρικό περιμετρικό λάστιχο στην κάσα
•  Ιδανικά τοποθετημένο λάστιχο του υαλοπίνακα με μέγι-

στη δυνατή ελεύθερη επιφάνεια
• Λάστιχα υψηλής ποιότητας σε γκρι ή μαύρο χρώμα

Ποικίλες αισθητικές δυνατότητες 
•  Διάφορες σχεδιαστικές επιλογές με περισσότερες από 

50 χρωματικές παραλλαγές, κουμπωτά καπάκια αλουμι-
νίου σε όλα τα χρώματα RAL, αλλά και την πρωτοπορια-
κή επιφάνεια VEKA SPECTRAL 

Βιωσιμότητα
•  Φιλικό προς το περιβάλλον με αποδοτική χρήση όλων 

των πόρων στις διαδικασίες παραγωγής
•  Τα προφίλ SOFTLINE 76 μπορούν στο απώτερο μέλλον 

να ανακυκλωθούν κατά σχεδόν 100%



Βέλτιστη ηχομό-
νωση
Ο θόρυβος μειώνει την άνεση και μπο-
ρεί να επηρεάσει την υγεία της οικογέ-
νειάς σας. Τα παράθυρα από προφίλ 
SOFTLINE 76 προσφέρουν αποτελε-
σματική ηχομόνωση και κρατούν μακριά 
τους θορύβους του περιβάλλοντος. Με 
τζάμια ειδικών προδιαγραφών μπορούν 
να επιτευχθούν πολύ υψηλές τιμές 
ηχομόνωσης. 

Ελκυστικός  
σχεδιασμός
Με κομψές γεωμετρίες και ελαφρώς 
στρογγυλεμένες ακμές, το SOFTLINE 
76 εντάσσεται αρμονικά σε οποιοδήποτε 
αρχιτεκτονικό στυλ. Τα προφίλ με μικρά 
εμφανή ύψη επιτρέπουν  την κατασκευή 
μεγάλων γυάλινων επιφανειών για τον 
μέγιστο δυνατό φωτισμό των χώρων.

Αποτελεσματική 
θερμομόνωση
Η εξελιγμένη πολυθαλαμική γεωμε-
τρία και το σύστημα στεγανοποίησης 
3 επιπέδων εξασφαλίζουν εξαιρετική 
θερμομόνωση με τιμές Uw έως 0,75 W/
(m2K). Το κρύο και η υγρασία το χει-
μώνα, αλλά και η ζέστη το καλοκαίρι 
μένουν μακριά.

Οι απαιτήσεις από τα σύγχρονα παρά-
θυρα είναι σήμερα τόσο υψηλές όσο 
ποτέ άλλοτε: πρέπει να εξοικονομούν 
πολύτιμη ενέργεια, να δημιουργούν ένα 
ευχάριστο κλίμα διαβίωσης και να προ-
στατεύουν από τους θορύβους. Επίσης, 
θα πρέπει να προσφέρουν το υψηλό-
τερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας, να 
διαθέτουν ελκυστικό σχεδιασμό, αλλά 
και να διατηρούν τη λειτουργικότητα και 
την αξία τους για πολλές δεκαετίες.

Η νέα γενιά προφίλ της VEKA κατηγορί-
ας Α, SOFTLINE 76, πληροί όλες αυτές 
τις απαιτήσεις. Το σύστημα προφίλ 
δέχεται εύκολα υαλοπίνακες με συνο-
λικό πάχος έως 48 mm: εκτός από τα 
σύγχρονα τριπλά τζάμια που καλύπτουν 
τις τρέχουσες απαιτήσεις μόνωσης, 
μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν 
τζάμια ειδικών χρήσεων για εκτεταμένη 
ηχομόνωση και αντιδιαρρηκτική προ-
στασία. όψεις.

Ιδανικό αποτέλεσμα εξοικονόμησης 
ενέργειας και κόστους

Περισσότερη 
ασφάλεια
Η σειρά προφίλ SOFTLINE 76 παρέχει 
αντιδιαρρηκτική προστασία μέχρι την 
κατηγορία αντίστασης RC 2. Ανάλογα 
με τις ατομικές απαιτήσεις, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μηχανισμοί, πόμολα 
με κλειδαριά και τζάμια ασφαλείας, 
ώστε να καταστεί εξαιρετικό δύσκολο 
για τους πιθανούς εισβολείς να παρα-
βιάσουν τα παράθυρα ή να σπάσουν το 
τζάμι.

Αξίες με μέλλον
Τα νέα παράθυρα από προφίλ 
SOFTLINE 76 είναι μια επικερδής 
επένδυση που προσαυξάνει την αξία 
του ακινήτου σας. Τα υψηλής ποιότητας 
προφίλ VEKA με την ιδιαίτερα λεία επι-
φάνεια λερώνονται εξαιρετικά δύσκο-
λα, μπορούν να καθαριστούν εύκολα 
και γρήγορα και δεν χρειάζεται ποτέ να 
βαφούν. Επιπλέον, η ποιοτική κατηγο-
ρία Α σημαίνει μακρά διάρκεια ζωής και 
διατήρηση της αξίας.

Αποτελεσματικό και στιβαρό


