Meer comfort
				voor uw thuis

				

Het VEKA systeem met het klassieke design

Profielsysteem
• 70 mm systeem met meerkamergeometrie
• Elegante, licht afgeronde kanten
• Versies: verspringend, half-verspringend
• Aanzichtsbreedte 67-176 mm
• Uitstekende isolatiewaarden voor eersteklas energieefficiëntie
• Ideaal voor nieuwbouw en renovatie
• Meer wooncomfort dankzij effectieve geluidsisolatie
• Hoge slagregendichtheid beschermt tegen binnendringen
van vocht
• Inbraakvertraging volgens DIN EN 1627 tot resistentieklasse
RC 2, afhankelijk van het gekozen beslag
VEKA kwaliteit
• In Duitsland vervaardigde VEKA kwaliteit met wandsterkte
conform DIN EN 12608, klasse A
• Sterke wanddiktes in de buitenzone en de statisch bepalende sponnings- en aansluitzone
• Uitstekende U waarden voor een effectieve warmte-isolatie,
ook bij royale glasoppervlakken met veel lichtinval
• Extra stabiliteit door stalen versterkingen voor een uitstekende duurzaamheid en betrouwbaar functioneren

Energie-efficiëntie
• Isolatiewaarde profielsysteem: Uf = 1,3 W/(m2K)

„De klassieke 		
vormen zijn
helemaal mijn stijl.“

• Isolatiewaarden voor het raam (afhankelijk van de
beglazing), bijv.:
Uw = 1,0 W/(m2K) met beglazing Ug = 0,7 W/(m2K), g = 0,050 W/(mK)
Uw = 0,76 W/(m2K) met beglazing Ug = 0,4 W/(m2K),

g

= 0,035 W/(mK)

Dichtingssysteem
• Twee afdichtingen houden lawaai, kou, vocht en tocht
buiten
• Beproefd, rondlopend aanslagdichtingssysteem in blindeeren vleugelramen
• Hoogwaardige afdichtingen in grijs of zwart
• Ook als middenafdichtingssysteem verkrijgbaar
Sponning
• Hoogte sponning 24 mm
• Glasdikte (voor blindeer- en vleugelramen) van 4-42 mm
Veelzijdige ontwerpmogelijkheden
• Oppervlakteafwerking met meer dan 50 kleur- en
decorvarianten en aluminium schelpen
Duurzaamheid
• Milieuvriendelijk dankzij duurzame productieprocessen
• SOFTLINE 70 profielen zijn nagenoeg voor 100%
recycleerbaar

De VEKA partner in uw omgeving:

Het VEKA systeem met het klassieke design
kloppen. Heel bepalend daarbij zijn de ramen. Zij laten licht
binnen, bieden bescherming tegen wind, weer en lawaai en
zorgen voor een aangenaam woonklimaat - in elk seizoen.
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Thuiskomen, de benen strekken en je volkomen op je gemak
voelen. Tussen onze eigen vier muren kunnen we alles van ons
afzetten en heerlijk ontspannen. Hier is het middelpunt van
ons leven. Geborgenheid en rust, een plek voor het gezin.
Wat maakt het in huis zo behaaglijk? Tal van factoren moeten

Wij adviseren u graag!
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De beste kwaliteit
heeft vele voordelen

Het VEKA systeem
met het klassieke design

Ze zijn een aanwinst voor elk huis: ramen met moderne
kunststof profielen van VEKA. Want het klassieke design
met de licht afgeronde kanten van het SOFTLINE profielsysteem is tijdloos. Daardoor is het perfect te combineren
met de meest uiteenlopende bouwstijlen – van traditioneel
tot modern. Ideaal voor zowel renovatie als nieuwbouw.
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H
 oge thermische isolatiewaarden: afhankelijk van de beglazing zijn Uw waarden tot 0,76 W/(m²K)* mogelijk, wat leidt tot

H
 oogwaardige afdichtingen in aantrekkelijk grijs of zwart;
het betrouwbare aanslagdichtingssysteem met twee
sluitvlakken weert kou, tocht en vocht.

4

V
 erzinkte stalen verstevigingen volgens VEKA afwerkingsrichtlijnen verhogen de statische zekerheid en vormvastheid, waardoor het systeem jarenlang betrouwbaar
blijft functioneren.
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 kamerprofiel met standaard inbouwdiepte van 70 mm
maakt optimaal gebruik van de isolerende
werking van lucht.
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Prima woonklimaat
De uitstekende isolerende eigenschappen
SOFTLINE 70 zorgen ervoor dat de kamertemperatuur nagenoeg constant blijft, waardoor
het in de kamer behaaglijk is. Bovendien geven de betrouwbare dichtingen kou en tocht
geen kans.

Meer veiligheid
Ramen moeten voldoen aan uiteenlopende veiligheidseisen, die afhankelijk zijn
van de specifieke situatie en individuele
wensen ten aanzien van de toegankelijkheid (openen en sluiten). Met speciale soorten beslag, beglazing en handgrepen kunnen
ramen met SOFTLINE 70 naar behoefte

:
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Het is overigens niet alleen het uiterlijk van SOFTLINE 70 dat
indruk maakt. De techniek binnenin is al even overtuigend. De
meerkamerprofielen maken optimaal gebruik van de isolerende
eigenschap van lucht, waardoor ze voldoen aan de hoogste eisen
ten aanzien van warmte-isolatie. Dat zorgt niet alleen voor een
aangenaam binnenklimaat bij elk weertype, maar draagt in de
winter ook bij aan een merkbare verlaging van de stookkosten.

Dankzij de meerkamerconstructie is de warmtedoorgangscoëfficiënt bijzonder laag, wat
resulteert in een reductie van het verbruik van
kostbare energie én een vermindering van de
CO2 uitstoot.

merkbaar lagere verwarmingskosten.

Half-verspringende
uitvoering

Klassiek design met
afgeronde kanten

Besparing van energie en kosten
Met SOFTLINE 70 verlaagt u de stookkosten.

H
 oogste VEKA kwaliteit: Klasse A profiel conform DIN EN
12608 met een buitenwanddikte van 3 mm en 2,7 mm wanddikte
in de sponning en aansluitzone (tolerantie overal ± 0,2 mm).
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profielklasse A

L icht afgeronde kanten geven het SOFTLINE
systeem zijn klassieke design.

conform DIN EN 12608

a ll
een
KA
van V E
Ramen met dubbele vleugels
in verspringende uitvoering
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lawaai. Bovendien kan SOFTLINE 70 naar
behoefte worden aangepast tot en met de
hoogste geluidisolatieklasse.
Rijk kleurenpalet
Met kleurige ramen en deuren geeft u uw huis
een persoonlijk accent. Wij bieden u individuele
oplossingen, voor elke smaak en elk woningtype. U kunt kiezen uit meer dan 50 kleuren en
houtdecors. Bovendien kunt u een geanodiseerd
aluminium schelp in uw favoriete kleur laten
aanbrengen.
Lonende investering
Nieuwe ramen met SOFTLINE 70 verhogen
de waarde van uw woning. De hoogwaardige
SOFTLINE profielen blijven decennialang mooi.
Hun bijzonder gladde oppervlakken laten zich
moeiteloos en snel reinigen. Bovendien hoeven
ze nooit geschilderd te worden.

inbraakvertragend worden uitgevoerd.

Het pure plezier van vormgeven
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Optimale geluidsisolatie
Geluidsoverlast vermindert het wooncomfort en kan zelfs schadelijk zijn voor
de gezondheid. Al in de standaarduitvoering
beschermt SOFTLINE 70 uitstekend tegen

Uitvoering: half-verspringend

*met beglazing Ug = 0,4 W/(m²K) en ψg = 0,035 W/(mK)

Ramen zijn geen massaproducten. Elk raam is uniek en wordt
ambachtelijk gemaakt, waarbij het individueel wordt aangepast aan de architectuur van uw huis. Daarom zijn de VEKA
profielsystemen bijzonder veelzijdig: ze bieden een rijke keuze
aan raam- en vleugelprofielen én accessoires. Daardoor kent

uw vrijheid bij de vormgeving geen grenzen. Wit of gekleurd
en met karakteristieke details zoals roedes? Bijzondere vormen,
zoals ronde ramen of boogramen, of driehoekige, puntgevelof erkerconstructies? Alles is mogelijk: u bepaalt helemaal uw
eigen stijl.

