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Jako  poparta technologi

VEKA jest wiatowym liderem w produkcji systemów okiennych z PVC.

Od ponad trzydziestu lat VEKA nieustannie rozwija technologi  produkcji.

Przed wyrobami  rmy stawiane s  najwy sze wymagania. U ywana do produkcji

pro  li mieszanka o unikalnym sk adzie powstaje w sterowanych komputerowo

mieszalniach. Procesowi produkcji towarzysz  surowe testy, m.in. odporno ci pro  li

na kurczenie si  pod wp ywem zmian temperatury oraz trwa o ci naro y.

VEKA Polska Sp. z o.o., jako pierwsza w bran y okiennej, uzyska a w 1998 roku

certy  kat DIN EN ISO 9001, a w roku 2000 certy  kat DIN EN ISO 9001:2000.

Gwarantuj  one sta  jako  wszystkich procesów produkcyjnych

i zarz dzania oraz potwierdzaj  wiod c  rol  VEKA Polska na krajowym rynku.

„Prof i le  PERFECTL INE ekstrudo-

wane s  wy czn ie  na stab i l i zato-

rach wapniowo-cynkowych. 

Nie  zawiera j  zatem stab i l i zato-

rów o owiowych.”

Skoro perfekcyjny, to 

kompleksowy

PERFECTLINE obejmuje nie tylko pro  le okienne, 

lecz równie  specjalistyczne pro  le do drzwi bal-

konowych, wej ciowych i przesuwno-uchylnych. 

Stwarza mo liwo  wzbogacania go elementami 

innych systemów VEKA, np. SOFTLINE AD czy 

TOPLINE AD. Tym samym odznacza si  wyj tkow  

kompleksowo ci . 

„Mama marzy  o  domku 

z  ko lorowymi  ok ienkami .” 

Koekstrudowany pro  l 

w pe nej gamie kolorów

Systemy pro  li VEKA posiadaj  bogat  palet  ko-

lorów i wyko cze *, dlatego okna z nich wykonane 

doskonale komponuj  si  z ka d  fasad  oraz ka -

dym stylem architektonicznym. Do wyboru jest 37 

kolorów, w tym wyko czenia o strukturze odwzo-

rowuj cej drewno i aluminium (dolna próbka). 

Ka de okno w systemie VEKA mo e by  wykonane 

w dwóch odmiennych kolorach - jeden widoczny 

od zewn trz, drugi od wewn trz budynku. Do okien 

o dwóch odmiennych kolorach okleiny polecamy 

systemy pro  li wykonane w koekstruzji, tzn. wy-

t aczane w dwóch kolorach. Okleina znajduj ca si  

na barwionej w masie cz ci pro  la powoduje, e 

uszkodzenia mechaniczne nie s  widoczne.  

Drzwi, rolety i parapety

z tej samej r ki

W ramach systemu PERFECTLINE dost pne s  pro  -

le do drzwi wej ciowych, balkonych i przesuwno-

uchylnych. Jako uzupe nienie systemu polecamy 

natomiast systemy roletowe VEKA dodatkowo 

chroni ce przed s o cem, zimnem, ha asem i nie-

proszonymi go mi. Eleganckim i trwa ym wyko -

czeniem okna od wewn trz s  wykonane z PVC 

parapety VEKA.

Skoro perfekcyjny, to 

ró norodny wzorniczo

PERFECTLINE to skrzyd a o powierzchniach bocznych

niezlicowanych lub pó zlicowanych z ram ; 

skrzyd a o kraw dziach sko nych lub lekko b d  

mocno zaokr glonych; 37 kolorów, w tym desenie 

drewnopodobne. Jaki inny system pro  li zapewnia 

równie szeroki wybór wariantów wzorniczych?

Skoro perfekcyjny, to 

ekologiczny

Wychodz c naprzeciw trendom rynkowym gene-

ruj cym zapotrzebowanie na pro  le bezo owiowe, 

system PERFECTLINE produkowany jest wy cznie 

na stabilizatorach wapniowo-cynkowych. Oznacza 

to wyeliminowanie stabilizatorów o owiowych. 

Skoro perfekcyjny, to 

posiada znak jako ci RAL

i zaliczany jest do klasy A

Jak wszystkie pro  le okienne VEKA*, równie  

PERFECTLINE posiada znak jako ci RAL stanowi cy 

dla klientów gwarancj  jednolitej, wysokiej jako ci 

(wyklucza produkcj  tzw. „odchudzonych pro  li” 

spotykanych na rynkach Europy Wschodniej).

Jak wszystkie pro  le okienne VEKA*, równie  

PERFECTLINE zaliczany jest zgodnie z norm  PN-EN

12608 do pro  li najwy szej klasy A. Oznacza to, e 

klient zakupuj cy okna w tym systemie mo e mie  

pewno , e cianki zewn trzne pro  la maj  min. 

2,8 mm grubo ci. Parametr ten le y u podstaw 

m. in. doskona ej izolacyjno ci cieplnej i akustycz-

nej, wysokiej stabilno ci, pewnego monta u oku  

oraz wysokiej odporno ci na w amania.

* z wy czeniem pro  li do okien gospodarczych (pomieszczenia 

nieogrzewane lub z temperatur  wn trza < 8 °C); zgodne 

z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury, Dz.U.Nr 75/2003 poz. 690

Porównanie: wygl d rozle-

g ego, mechanicznego

uszkodzenia kolorowej 

okleiny pro  la zwyk ego [A] 

i koekstrudowanego [B]

na przyk adzie rysunku 

pro  la PERFECTLINE Oval

[A] 

[B] 

* Pomi dzy eksponowanymi próbkami, a oryginaln  foli  okienn  

mog  wyst powa  ró nice w odcieniach kolorów wynikaj ce 

z odwzorowania ich na nieoryginalnym materiale.
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Wariant „Oval”
skrzyd o pó zlicowane z ram , mocno zaokr glona kraw d  skrzyd a i lekko 

zaokr glona kraw d  ramy, jednolite wyko czenie od zewn trz i wewn trz 

(winchester)

Wariant „Swing” 
skrzyd o pó zlicowane z ram , mocno zaokr glone kraw dzie skrzyd a i ramy,

zró nicowane wyko czenie od zewn trz i wewn trz (aluminium i biel)

PERFECTLINE

W pe ni 5-komorowy system (5 komór w pro  lu ramy 

i 5 komór w pro  lu skrzyd a) o g boko ci zabudowy (czyli 

szeroko ci ramy) 70 mm, zapewniaj cy ochron  ciepln  

na bardzo wysokim poziomie. Przy zastosowaniu szyby 

o Ug=1,0 W/m2K uzyskamy dla ca ego okna wspó czynnik 

przenikania ciep a Uw=1,1 W/m2K. Dla samej ramy 

Uf=1,2 W/m2K. Przy zastosowaniu oszklenia o ni szym 

wspó czynniku Ug, mo liwe jest osi gni cie Uw<1,0 W/m2K. 

(Dane wg DIN-EN 10077, warto ci „U” odnosz  si  do okien 

o wym. 1230 x 1480 mm, czyli o pow. 1,82 m2).

1

2 Mo liwo  zastosowania oszklenia o grubo ci od 14 do 

42 mm bez konieczno ci u ycia dodatkowych pro  li.

3 Grubo  cianek zewn trznych pro  la  2,8 mm, czyli 

parametry spe niaj ce najwy sze standardy RAL – „Klasa A” 

(PN-EN 12608).

4 Uk ad dwóch uszczelek zewn trznych zapewniaj cy bardzo 

dobr  szczelno , izolacj  akustyczn  i izolacj  ciepln . 

Powierzchnie uszczelek ukierunkowane ze spadkiem 

15 stopni (identycznie jak pro  le) – umo liwiaj  znakomite 

odprowadzanie wody i zanieczyszcze .

5 Sprawdzone wzmocnienia stalowe zapewniaj ce doskona-

 statyk , d ugookresowe zachowanie funkcji okna oraz 

bezpiecze stwo antyw amaniowe. W ramie znajduje si  

komora przeznaczona na wzmocnienie stalowe zamkni te, 

natomiast w skrzydle - na wzmocnienie otwarte podwójnie 

sfalowane (rozwi zanie wyj tkowe w technice okiennej). 

Mo liwo  budowy skrzyde  o szeroko ci do 1500 mm bez 

dodatkowych zabezpiecze .   

PERFECTLINE

7 Niska czna wysoko  boczna pro  li skrzyd a i ramy wyno-

sz ca tylko 118 mm zapewnia wi ksz  powierzchni  szyby 

i doskona e do wietlenie wn trza.

8 Pewny monta  oku  w skrzydle i ramie przez kilka cianek 

pro  la, w tym oku  antyw amaniowych.

9 W ramie mo liwe dodatkowe mocowanie oku  oraz monta  

no nych elementów do posiadaj cego przekrój zamkni ty 

wzmocnienia stalowego.
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G adkie, atwe w piel gnacji i niewymagaj ce konserwacji 

powierzchnie pro  li wykonanych z wysokogatunkowego 

PVC - materia u podlegaj cego 100% recyklingowi.

13-milimetrowa o  wr bu okuciowego daje solidne zabez-

pieczenie przed wy amaniem lub wyj ciem okna. 

Pewne osadzenie szyby w pro  lu na g boko  24 mm 

ogranicza skraplanie si  na szybie pary wodnej oraz powo-

duje, e okno trudniej sforsowa  niepo danym go ciom.

6 Wzornictwo o klasycznej optyce i wywa onych propor-

cjach. Stonowany, neutralny wygl d i kontury zewn trzne 

pasuj  praktycznie do ka dej elewacji. Pro  le nadaj  si  

do gi cia uków. Mo liwo  zastosowania jednego z trzech 

rodzajów szprosów: wewn trznych, zewn trznych nakleja-

nych lub dziel cych konstrukcj  okna. 

Przy zastosowaniu odpowiedniego oszklenia system umo -

liwia spe nienie warunków dla 6 klasy izolacji akustycznej, 

czyli st umienie ha asu dochodz cego do 50 dB (np. droga 

szybkiego ruchu z nat eniem do 5000 pojazdów/godz.).

14

Uszczelki w kolorze „popielaty” lub „karmel” dopasowane 

do wyko czenia pro  li - podnosz  estetyk  okien. 

Wariant standardowy
skrzyd o niezlicowane z ram , lekko zaokr glone kraw dzie skrzyd a i ramy,

jednolite wyko czenie od zewn trz i wewn trz (biel)
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W pe ni 5-komorowy 

system pozwalaj cy 

uzyska  dla okna do-

skona y wspó czynnik 

przenikania ciep a 

Uw=1,1 W/m2K.
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PERFECTLINE - mimo 

i  jest systemem 

„z górnej pó ki” - 

sta  si  najbardziej 

popularnym pro  lem 

VEKA w Polsce.
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