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Nasz system, Wasz sukces.
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VEKA Softline jest nowoczesnà, sprawdzonà
i szczególnie wszechstronnà linià profili okiennych
o zaokràglonych kraw´dziach. Wysokoudarowe,
trzykomorowe profile oraz specjalne wzmocnienia
stalowe o du˝ych przekrojach powodujà, ˝e ta
konstrukcja profili jest wyjàtkowo trwa∏a. Posiada
równie˝ znakomite parametry izolacji akustycznej
i termicznej. Systemy wchodzàce w sk∏ad linii
Softline wyró˝niajà si´ du˝à odpornoÊcià na
obcià˝enia, trwa∏oÊcià i atrakcyjnym wzornictwem.

Systemy VEKA –
¸agodnie zarysowane kszta∏ty.
Ni˝sza wysokoÊç konstrukcji pozwala
na lepsze doÊwietlenie mieszkania.

VEKA Softline 213, to kolejne wzbogacenie systemu
VEKA Softline AD. Jest to nowoczesna konstrukcja
nawiàzujàca do systemu VEKA Softline AD
i wykazujàca wszystkie jego zalety. Dodatkowo
w systemie tym oÊ wr´bu okuciowego wynosi
13 mm, co pozwala na zatosowanie okuç najnowszej
generacji, zwi´kszajàcych bezpieczeƒstwo i walory
u˝ytkowe okien. Ni˝sza wysokoÊç profili serii Softline
213 pozwala na lepsze doÊwietlenie mieszkania.
Jest to szczególnie istotne przy wymianie okien
w budynkach, gdzie powi´kszenie otworów
jest ograniczone lub niemo˝liwe.
VEKA Softline 213 to system dla tych, którzy lubià
okna o ∏agodnie zarysowanych kszta∏tach.
Oferuje rozwiàzania do bardzo ró˝norodnych
obiektów budowlanych. Jest stosowany poczynajàc
od budownictwa jednorodzinnego, a˝ po budynki
wielorodzinne, bloki mieszkalne, czy budynki
u˝ytecznoÊci publicznej.
System Softline 213 posiada znakomite parametry
techniczne, które spe∏niajà wszystkie wymagania
stawiane du˝ym systemom obiektowym.

Dwupowierzchniowe uszczelki,
zamocowane ze spadkiem 15 stopni
licujà si´ z profilem i gwarantujà
doskona∏e odprowadzanie wody.

G∏adkie powierzchnie z tworzywa
ca∏kowicie odpornego na odzia∏ywanie
czynników atmosferycznych i starzenie si´,
nie wymagajà malowania.

Doskona∏e odprowadzanie wody
zapewnia specjalna konstrukcja przedniej
komory ramy.

JakoÊç poparta technologià
VEKA jest Êwiatowym liderem w produkcji systemów
okiennych z PVC.
Od ponad trzydziestu lat nieustannie rozwija technologi´
produkcji. Przed naszymi wyrobami stawiamy najwy˝sze
wymagania. U˝ywana do produkcji profili mieszanka
o unikalnym sk∏adzie, powstaje w sterowanych komputerowo
mieszalniach. Procesowi produkcji towarzyszà surowe testy,
m.in. odpornoÊci profili na kurczenie si´ pod wp∏ywem
temperatury oraz trwa∏oÊci naro˝y.
VEKA Polska Sp. z o.o., jako pierwsza w bran˝y okiennej,
uzyska∏a w 1998 roku certyfikat DIN EN ISO 9001.
Gwarantuje on sta∏à jakoÊç wszystkich procesów produkcyjnych
i zarzàdzania oraz potwierdza wiodàcà rol´ VEKA Polska
na krajowym rynku.
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