Το σστημα VEKA με το κλασικ ντιζϊν
• κλασικ ντιζ ϊν με ελαφρ στρογγυλεμνες γραμμς και
γκρι λ στιχα στεγ νωσης
• λεες επιφ νειες χωρς πρους για εκολη περιποηση
• πενταθαλαμικ προφλ με π χος 70 mm
• υψηλο συντελεστς θερμομνωσης και ηχομνωσης
• εξαιρετικς μηχανικς ιδιτητες για διαχρονικ αντοχ και
λειτουργικτητα
• ειδικ σχεδιασμνες σιδηρς ενισχσεις που εξασφαλζουν
μεγ λη ακαμψα και δυναττητα τοποθτησης αντιδιαρρηκτικ!ν μηχανισμ!ν
• πολ μεγ λη χρωματικ ποικιλα

Λειτουργικς ιδιτητες
• κουφματα ανοιγμενα-ανακλινμενα, δφυλλα
 με περισστερα φλλα, σταθερ , συρμεναανακλινμενα  μικτ
• δυναττητα για διπλ θερμομονωτικ υ λωση
καθς και για ειδικ αντιδιαρρηκτικ  ηχομονωτικ υ λωση
• κα"τια που χωρζουν το τζ μι  τοποθετονται
εσωτερικ  εξωτερικ
Συναρμογ των προφ λ με την υλωση
• με τακ κια σσφιξης και λ στιχα APTK, TPE 
απ σιλικνη
Υλωση
• ολικ π χος υ λωσης σε κ σα  φλλο:
15– 42 mm

Σστημα προφ λ
• πενταθαλαμικ προφλ με π χος 70 mm
• π χος εξωτερικν τοιχωμ των 3 mm κατ RAL
• κλασικ ντιζ ϊν
• επιφ νειες κ σας και φλλου σε διαφορετικ
εππεδα  σε μορφ ημισκοτας
• συνολικ φ ρδος κ σας και φλλου στην ψη
απ 118 ως 131 mm
• σιδηρς ενισχσεις κατ τις προδιαγραφς της
VEKA
Πεδ α εφαρμογς
• κανονικ παρ θυρα, μπαλκονπορτες, κουζινπορτες καθς και κουφματα με ειδικς
προδιαγραφς θερμομνωσης, ηχομνωσης και
αντιδιαρρηκτικς προστασας

Κα#τια
• κα"τια που χωρζουν το τζ μι: πλ τος 48, 64, 85,
118 mm
• κα"τια κολλητ π νω στο τζ μι: πλ τος 25 ως
76 mm
Βοηθητικ προφ λ
• προεκτ σεις • περβ ζια • προφλ συνδυασμο •
αρμοκ λυπτρα • πρσθετες ενισχσεις
Μηχανισμο κατ DIN 18357
• προτενονται λοι οι επνυμοι πιστοποιημνοι
μηχανισμο με τα αντστοιχα χερολια-πμολα
Θερμικ αγωγιμτητα κουφ(ματος, τιμ Uw
• αν λογα με το εδος του διπλο τζαμιο ως
1,2 Watt/m2K

Σστημα στεγνωσης
• περιμετρικ λ στιχα στεγ νωσης στο εξωτερικ
μρος της κ σας και στο εσωτερικ μρος του
φλλου
• ειδικ σχεδιασμνες γεωμετρες και πρτη λη
απ APTK, TPE  σιλικνη
• προτεινμενο χρμα: γκρι
Φυσικς ιδιτητες
• θερμομνωση κατ DIN 4108 και EnEV
• ηχομνωση κατ VDI 2719 SSK, SSK II – V
• αντιδιαρρηκτικς ιδιτητες κατ DIN V ENV
1627-1630
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Ελεγχος και διασφλιση ποιτητας
• απ το γερμανικ ινστιτοτο τυποποησης και
πιστοποησης προϊντων RAL

