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4 részes elem 4 emelő-toló szárnnyal

A VEKASLIDE 82 rendszerben a 4 
tolószárnyat és a fixüvegezésű elemeket 
szinte tetszés szerint lehet kombinálni. A 
beépítendő hely nagyságától függetlenül 

az optimális nyitási változat minden esetben megva
lósítható - a tértakarékos egy tolószárnyú emelő-toló 
ajtótól egészen a legszélesebb kijáratig - a szabadba, 
így lehet emelő-toló ajtókat 6,5 m szélességig és 2,70 m 
magasságig megvalósítani.

Hosszú élettartam
A VÉKA profilrendszerek az „A”- osztályú 
din EN 12608 szabvány szerint megfelel- 
nek a legmagasabb minőségi előírásoknak. 
Ezáltal a VEKASLIDE 82 rendszere hosszú 

távú felhasználást és biztonságos működést tesz lehető
vé hosszú éveken át. A sima profilfelületek nem hagynak 
teret a szennyeződésnek, extrém módon viharállóak, 
könnyű az ápolásuk és soha nem kell festeni őket - ezál
tal a tolóajtó évtizedek múlva is ugyanolyan jó állapotban 
lesz, mint az első napon.

4 részes elem 2 emelő-toló szárnnyal és 
fc ' 2 fix üvegezéssel

3 részes elem 2 emelő-toló 
szárnnyal és fix üvegezéssel

A VEKASLIDE 82 rendszer a nagyméretű 
üvegfelületeknél is kiváló hőszigetelést biz
tosít; eléri akár az optimális 0,6 W/(m-'K)*- 
ig a passzívház szintet, továbbá értékes 

fűtési energiát és költségeket takarít meg. így könnye
dén teljesülnek ingatlanának aktuális és előre látható 
energia hatékonyságra vonatkozó követelményei.
* Ug = 0,4 W/(m’K) üvegezéssel

A VEKASLIDE 82 rendszer sima, fugamen- 
tes, zavaró élek nélküli tokfelüieteket kínál 
- még a tömítések is rejtve vannak, ezáltal 
szinte láthatatlanok. A keskeny profilok 

elegáns látható felülete harmonikusan illeszkedik min
den építészeti stílusba. Ha pedig szeretné, adjon színes 
hangsúlyt a homlokzatnak - élénk színekkel és fadeko- 
rokkal vagy alutakaróhéjjal az Ön kedvenc színével.

Kényelmes
A zárt tolóajtók esetén a profilban végigfu
tó tömítések és a duotermikus, hőhídmen- 
tes küszöb integrált szigetelése védelmet 
nyújtanak a hideg, a zaj és a csapóeső 

ellen, így biztosítva a kellemes közérzetet. A nyitott ajtók 
mellett pedig a teljes szabadságot élvezheti. Az aka
dálymentes küszöb magától értetődően hőhídmentes és 
a precízen rögzített görgőknek és teflonmegvezetöknek 
köszönhetően pedig a nagyméretű emelő-toló ajtók 
működtetése gyerekjáték.

Nyitási variációk az emelő-toló ajtók esetében (példák)
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2 részes elem
2 emelő-toló szárnnyal

K 2 részes elem
B emelő-toló szárnnyal és
K fix üvegezéssel


