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Toplotno izolirana stekla

Možno pa je montirati različna 
energijsko varčna, protivlomna 
in zvočno izolirana stekla 
debeline 24-42 mm.

Topli rob 
Okna v ponudbi so opremljena s 
toplim polimernim robom. Le ta 
bistveno izboljša toplotno izolacijo 
stekla, saj zmanjšuje nastanek 
toplotnih mostov. Tako omeji 
kondenzacijo vodne pare in zniža 
stroške ogrevanja. 

Steklena letvica 
Po izbiri poševna oz. zaobljena.

Okovje 
Vgrajeno je ugledno okovje 
Roto NT, ki omogoča udobno 
uporabo, npr. prezračevalna reža, 
večstopenjsko prezračevanje in 
nivojska zapiralka. Dodatni varnos-
tni čepi varujejo vašo hišo pred 
poskusi vloma.

Profil 
5- komorni sistem z globina vgrad-
nje 70 mm zagotavlja toplotne 
izolacijo na najvišjem nivoju.

Lep izgled
Z zaobljenimi robovi in različnimi 
oblikami oken lahko ustvarite 
uravnotežen stil vašega 
interierja.

Zunanje ostenje
Debelina zunanjega okvirja 
izpolnjuje najvišje RAL standarde 
– “razreda A” (PN-EN 12608).

Tesnila
2 tesnili iz mešanice kavčuka in 
silikona (EPDM) skrbita tako za 
odlično zatesnitev, termično in 
protihrupno izolacijo, kot tudi 
za UV obstojnost. EPDM tesnila 
v profil ročno vgradimo šele ko 
so koti zavarjeni, kar še podaljša 
njihovo življenjsko dobo. 
15°-nakloni pri tesnilih (enako 
kot pri profilih) skrbijo za lažje 
odvajanje vode.

Jeklena ojačitev
Zaprta jeklena ojačitev v okviru 
in ukrivljena jeklena ojačitev 
v krilu poskrbita za optimalno 
stabilnost okna ter tudi za 
varnost in dolgo življenjsko 
dobo.
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Standardno vgrajujemo dvojno 
zasteklitev  Ug = 1,0 W/m2K.
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KONTAKTI

Zaokrožene konture oken VEKA SOFTLINE 70 O so zasnovane na profilu SOFTLINE podjetja VEKA. Idealno so 
usklajene s udobno atmosfero vaše hiše. Obilica oblik – okna v obliki loka in s poševnimi stranicami – kot tudi 
širok izbor letvic poskrbita za individualni stil vašega interierja. 

Okna NAGODETI - VEKA SOFTLINE 70 so brezkompromisno dodeljena različnim funkcijam in tehničnim 

parametrom. Iz-berete lahko vrsto stekel, kontur in barv profila. Z VEKO SOFTLINE 70 do kakovostnih oken, ki
 se optimalno prilegajo stilu vaše hiše.


