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Profilrendszer
• 76 mm-es rendszer többkamrás geometriával
• Energia- és költséghatékonyság teljes egyen

súlyban
• Elsőosztályú lakóélmény a kiváló hőszigetelésnek 

és a hatékony hangszigetelésnek köszönhetően
• Magas csapóeső-ellenállás megvéd a beszivár

gó nedvesség ellen
• Betörésvédelem DIN EN 1627 szabvány szerint 

az RC2 ellenállás osztályig a megfelelő vasala- 
tokkal

• Újépítés és felújítás esetén is ideális megoldás

Üvegfalc
• 28 mm-es üvegfalcmagasság a profilban az op

timális hőmérséklet átmenethez és a kondenzvíz 
képződés elkerülésére

• A széles üvegezés! spektrum 18 mm-től egészen 
48 mm-es vastag üvegezést tesz lehetővé az 
ablakkeret és a szárny számára egyedi igények 
alapján

Szigetelési rendszer
• 3 szigetelési szint tartja távol a zajt, a hideget és 

a huzatot
• Körbefutó középtömítés a tokban
• Optimálisan elhelyezett és mélyen behúzott üve

gezőgumi a szárnyban igényes megjelenéssel a 
lehető legnagyobb felületért

• Kiváló minőségű szigetelések szürke vagy fekete 
színben

• Középtömítéses rendszerekhez is alkalmas

Megjelenési sokféleség
• Számtalan design variáció a több mint 50 szín

nek, dekornak és alumínium borításnak, illetve 
az új felületnemesített VÉKA SPECTRAL-nak 
köszönhetően

Fenntarthatóság
• Környezetbarát a gyártási folyamatokban fel

használt kímélő alapanyagoknak köszönhetően
• SOFTLINE 76 profilok közel 100%-ban újrahasz- 

nosíthatók
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VÉKA Minőség
• Németországban gyártott A-osztályú VÉKA mi

nőség DIN EN 12608 szabvány szerint
• Erős falazat a külső és a statikailag meghatározó 

falc és csatlakozási területen
• További stabilitás az acélmerevítésnek köszön

hetően a hosszú élettartamért és működési 
biztonságért

• Kiváló U értékek a hatékony hőszigetelésért a 
nagyméretű, tetszetős és nagy fényáteresztő 
üvegfelületek esetén is

SOFTLINE 76 ““

Energiahatékonyság
• Az aktuális és előrelátható törvényes előírások 

szerinti hatékony hőszigeteléssel energiát és 
fűtési költséget takaríthatunk meg, és hosszútávú 
befeketetési biztonságot nyújt.

• A profilrendszer hőszigetelési értéke:
U, = 1,1 W/(m2K) értékig

• Az egész ablak hőszigetelése: U,_., = 0,75 W/ím^K) 
értékig
[U, = 1,1 W/(m='K). Ug = 0,4 W/(m^K), = 0,035 W/(mK) esetén]

Egy pillantásra:
rendszer hatékonysága
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