PERFECTLINE
„Profile PERFECTLINE ekstrudowane së wyÓëcznie na stabilizatorach wapniowo-cynkowych.
Nie zawierajë zatem stabilizatorów oÓowiowych.”

Jakoñè poparta technologië
„Mama marzy o domku
z kolorowymi okienkami.”
VEKA jest ñwiatowym liderem w produkcji systemów okiennych z PVC.

Koekstrudowany pro±l
w peÓnej gamie kolorów

[A]

[B]
Porównanie: wyglëd rozlegÓego, mechanicznego
uszkodzenia kolorowej
okleiny proÐla zwykÓego [A]
i koekstrudowanego [B]
na przykÓadzie rysunku
proÐla PERFECTLINE Oval

Systemy proÐli VEKA posiadajë bogatë paletí kolorów i wykoïczeï*, dlatego okna z nich wykonane
doskonale komponujë sií z kaõdë fasadë oraz kaõdym stylem architektonicznym. Do wyboru jest 37
kolorów, w tym wykoïczenia o strukturze odwzorowujëcej drewno i aluminium (dolna próbka).
Kaõde okno w systemie VEKA moõe byè wykonane
w dwóch odmiennych kolorach - jeden widoczny
od zewnëtrz, drugi od wewnëtrz budynku. Do okien
o dwóch odmiennych kolorach okleiny polecamy
systemy proÐli wykonane w koekstruzji, tzn. wytÓaczane w dwóch kolorach. Okleina znajdujëca sií
na barwionej w masie czíñci proÐla powoduje, õe
uszkodzenia mechaniczne nie së widoczne.

Od ponad trzydziestu lat VEKA nieustannie rozwija technologií produkcji.
Przed wyrobami Ðrmy stawiane së najwyõsze wymagania. Uõywana do produkcji
proÐli mieszanka o unikalnym skÓadzie powstaje w sterowanych komputerowo
mieszalniach. Procesowi produkcji towarzyszë surowe testy, m.in. odpornoñci proÐli
na kurczenie sií pod wpÓywem zmian temperatury oraz trwaÓoñci naroõy.

Skoro perfekcyjny, to
posiada znak jakoñci RAL
i zaliczany jest do klasy A

VEKA Polska Sp. z o.o., jako pierwsza w branõy okiennej, uzyskaÓa w 1998 roku
certyÐkat DIN EN ISO 9001, a w roku 2000 certyÐkat DIN EN ISO 9001:2000.
Gwarantujë one staÓë jakoñè wszystkich procesów produkcyjnych
i zarzëdzania oraz potwierdzajë wiodëcë rolí VEKA Polska na krajowym rynku.

Jak wszystkie proÐle okienne VEKA*, równieõ
PERFECTLINE posiada znak jakoñci RAL stanowiëcy
dla klientów gwarancjí jednolitej, wysokiej jakoñci
(wyklucza produkcjí tzw. „odchudzonych proÐli”
spotykanych na rynkach Europy Wschodniej).

VEKA Polska Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 71
tel. (46) 834 44 00 • fax (46) 834 44 74
www.veka.pl

Pe r f e k c y j n y s y s t e m p r o f i l i o k i e n n y c h
b e z o Ó o w i o w y c h s t a b i l i z a t o r ó w.

Drzwi, rolety i parapety
z tej samej ríki
W ramach systemu PERFECTLINE dostípne së proÐle do drzwi wejñciowych, balkonych i przesuwnouchylnych. Jako uzupeÓnienie systemu polecamy
natomiast systemy roletowe VEKA dodatkowo
chroniëce przed sÓoïcem, zimnem, haÓasem i nieproszonymi goñèmi. Eleganckim i trwaÓym wykoïczeniem okna od wewnëtrz së wykonane z PVC
parapety VEKA.
* Pomiídzy eksponowanymi próbkami, a oryginalnë folië okiennë
mogë wystípowaè róõnice w odcieniach kolorów wynikajëce
z odwzorowania ich na nieoryginalnym materiale.

Jak wszystkie proÐle okienne VEKA*, równieõ
PERFECTLINE zaliczany jest zgodnie z normë PN-EN
12608 do proÐli najwyõszej klasy A. Oznacza to, õe
klient zakupujëcy okna w tym systemie moõe mieè
pewnoñè, õe ñcianki zewnítrzne proÐla majë min.
2,8 mm gruboñci. Parametr ten leõy u podstaw
m. in. doskonaÓej izolacyjnoñci cieplnej i akustycznej, wysokiej stabilnoñci, pewnego montaõu okuè
oraz wysokiej odpornoñci na wÓamania.

Skoro perfekcyjny, to
ekologiczny
Wychodzëc naprzeciw trendom rynkowym generujëcym zapotrzebowanie na proÐle bezoÓowiowe,
system PERFECTLINE produkowany jest wyÓëcznie
na stabilizatorach wapniowo-cynkowych. Oznacza
to wyeliminowanie stabilizatorów oÓowiowych.

Skoro perfekcyjny, to
kompleksowy
PERFECTLINE obejmuje nie tylko proÐle okienne,
lecz równieõ specjalistyczne proÐle do drzwi balkonowych, wejñciowych i przesuwno-uchylnych.
Stwarza moõliwoñè wzbogacania go elementami
innych systemów VEKA, np. SOFTLINE AD czy
TOPLINE AD. Tym samym odznacza sií wyjëtkowë
kompleksowoñcië.

Skoro perfekcyjny, to
róõnorodny wzorniczo
PERFECTLINE to skrzydÓa o powierzchniach bocznych
niezlicowanych lub póÓzlicowanych z ramë;
skrzydÓa o krawídziach skoñnych lub lekko bëdó
mocno zaokrëglonych; 37 kolorów, w tym desenie
drewnopodobne. Jaki inny system proÐli zapewnia
równie szeroki wybór wariantów wzorniczych?
* z wyÓëczeniem proÐli do okien gospodarczych (pomieszczenia
nieogrzewane lub z temperaturë wnítrza < 8 °C); zgodne
z rozporzëdzeniem Ministra Infrastruktury, Dz.U.Nr 75/2003 poz. 690
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W peÓni 5-komorowy
system pozwalajëcy
uzyskaè dla okna doskonaÓy wspóÓczynnik
przenikania ciepÓa
Uw=1,1 W/m2K.
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Wariant standardowy

Wariant „Oval”

skrzydÓo niezlicowane z ramë, lekko zaokrëglone krawídzie skrzydÓa i ramy,
jednolite wykoïczenie od zewnëtrz i wewnëtrz (biel)

skrzydÓo póÓzlicowane z ramë, mocno zaokrëglona krawídó skrzydÓa i lekko
zaokrëglona krawídó ramy, jednolite wykoïczenie od zewnëtrz i wewnëtrz
(winchester)

W peÓni 5-komorowy system (5 komór w proÐlu ramy
i 5 komór w proÐlu skrzydÓa) o gÓíbokoñci zabudowy (czyli
szerokoñci ramy) 70 mm, zapewniajëcy ochroní cieplnë
na bardzo wysokim poziomie. Przy zastosowaniu szyby
o Ug=1,0 W/m2K uzyskamy dla caÓego okna wspóÓczynnik
przenikania ciepÓa Uw=1,1 W/m2K. Dla samej ramy
Uf=1,2 W/m2K. Przy zastosowaniu oszklenia o niõszym
wspóÓczynniku Ug, moõliwe jest osiëgniície Uw<1,0 W/m2K.
(Dane wg DIN-EN 10077, wartoñci „U” odnoszë sií do okien
o wym. 1230 x 1480 mm, czyli o pow. 1,82 m2).
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Wzornictwo o klasycznej optyce i wywaõonych proporcjach. Stonowany, neutralny wyglëd i kontury zewnítrzne
pasujë praktycznie do kaõdej elewacji. ProÐle nadajë sií
do giícia Óuków. Moõliwoñè zastosowania jednego z trzech
rodzajów szprosów: wewnítrznych, zewnítrznych naklejanych lub dzielëcych konstrukcjí okna.
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Niska Óëczna wysokoñè boczna proÐli skrzydÓa i ramy wynoszëca tylko 118 mm zapewnia wiíkszë powierzchnií szyby
i doskonaÓe doñwietlenie wnítrza.
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Pewny montaõ okuè w skrzydle i ramie przez kilka ñcianek
proÐla, w tym okuè antywÓamaniowych.
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W ramie moõliwe dodatkowe mocowanie okuè oraz montaõ
noñnych elementów do posiadajëcego przekrój zamkniíty
wzmocnienia stalowego.
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Gruboñè ñcianek zewnítrznych proÐla  2,8 mm, czyli
parametry speÓniajëce najwyõsze standardy RAL – „Klasa A”
(PN-EN 12608).
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UkÓad dwóch uszczelek zewnítrznych zapewniajëcy bardzo
dobrë szczelnoñè, izolacjí akustycznë i izolacjí cieplnë.
Powierzchnie uszczelek ukierunkowane ze spadkiem
15 stopni (identycznie jak proÐle) – umoõliwiajë znakomite
odprowadzanie wody i zanieczyszczeï.
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Moõliwoñè zastosowania oszklenia o gruboñci od 14 do
42 mm bez koniecznoñci uõycia dodatkowych proÐli.

Sprawdzone wzmocnienia stalowe zapewniajëce doskonaÓë statykí, dÓugookresowe zachowanie funkcji okna oraz
bezpieczeïstwo antywÓamaniowe. W ramie znajduje sií
komora przeznaczona na wzmocnienie stalowe zamkniíte,
natomiast w skrzydle - na wzmocnienie otwarte podwójnie
sfalowane (rozwiëzanie wyjëtkowe w technice okiennej).
Moõliwoñè budowy skrzydeÓ o szerokoñci do 1500 mm bez
dodatkowych zabezpieczeï.
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Wariant „Swing”
skrzydÓo póÓzlicowane z ramë, mocno zaokrëglone krawídzie skrzydÓa i ramy,
zróõnicowane wykoïczenie od zewnëtrz i wewnëtrz (aluminium i biel)
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13-milimetrowa oñ wríbu okuciowego daje solidne zabezpieczenie przed wyÓamaniem lub wyjíciem okna.
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Pewne osadzenie szyby w proÐlu na gÓíbokoñè 24 mm
ogranicza skraplanie sií na szybie pary wodnej oraz powoduje, õe okno trudniej sforsowaè niepoõëdanym goñciom.
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Uszczelki w kolorze „popielaty” lub „karmel” dopasowane
do wykoïczenia proÐli - podnoszë estetykí okien.
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Przy zastosowaniu odpowiedniego oszklenia system umoõliwia speÓnienie warunków dla 6 klasy izolacji akustycznej,
czyli stÓumienie haÓasu dochodzëcego do 50 dB (np. droga
szybkiego ruchu z natíõeniem do 5000 pojazdów/godz.).
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GÓadkie, Óatwe w pielígnacji i niewymagajëce konserwacji
powierzchnie proÐli wykonanych z wysokogatunkowego
PVC - materiaÓu podlegajëcego 100% recyklingowi.

PERFECTLINE - mimo
iõ jest systemem
„z górnej póÓki” staÓ sií najbardziej
popularnym pro±lem
VEKA w Polsce.
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