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Tepelná izolace a stabilita 
SOFTLINE 82 splňuje všechny požadavky na 
bezpečnost, funkčnost a tepelnou izolaci. Svojí 
tepelně optimalizovanou geometrií profilů dosahuje 
tento inovativní systém optimální izolační hodnoty. 

A díky bezesporu jedinečné VEKA kvalitě s tloušťkou 
stěn třídy A podle EN 12608 nabízejí profily SOFTLINE 82 
mimořádnou stabilitu – i u vysokých velkoplošných 
elementů s náročnými statickými požadavky.

Dobrá rada odborníka na okna

Stavět a rekonstruovat je věcí důvěry. Velice 
důležitou roli přitom hraje spolehlivý partner. 
Jako partnerský podnik firmy VEKA Vám správně 

poradíme ve všech otázkách týkajících se oken 
a dveří. Spolehněte se na naše zkušenosti 
a nejmodernější techniku s ověřenou kvalitou.

Ve zkratce: 

systém  pro úsporu energie

Profilový systém
•    prvotřídní energetická účinnost vhodná pro 

okna nízkoenergetických i pasivních domů
•  systém se stavební hloubkou 82 mm 

a vícekomorovou geometrií
•  tlouš�ka stěn dle nejpřísnějších standardů kvality: 

třída A (EN 12608)
•  kvalita VEKA pro stabilitu, životnost a bezpečnou 

funkčnost
•  desetiletími osvědčené vyztužování pomocí 

ocelových profilů dle technologických předpisů 
firmy VEKA 

•  univerzálně použitelný systém pro novostavby 
a rekonstrukce

Energetická účinnost
•  hodnota U při zasklení trojsklem je možná až do 

Uw = 0,67 W/(m2K), pro okna nízkoenergetických 
domů (např. Uw = 1,1 W/(m2K)), až po okna pro 
pasivní domy ( např. Uw = 0,73 W/(m2K))

•  účinná tepelná ochrana podle současných 
i připravovaných předpisů, která šetří energie 
a náklady na vytápění a zaručuje dlouhodobost 
Vaší investice

Systém těsnění
•  tři těsnící roviny chrání před hlukem, chladem, 

vlhkem a průvanem
• středové těsnění v rámu 

• vysoce kvalitní těsnění v šedé nebo černé barvě
•  lze dodat také jako systém s dorazovým 

těsněním

Zasklívací drážka
•  hloubka zasklívací drážky 25 mm pro zlepšení 

tepelné ochrany
•  široké spektrum možností zasklení v tlouš�ce 

od 24 až po 52 mm pro rámy i křídla

Rozmanitost vzhledu
•  povrchová úprava je možná v téměř 50 barevných 

či dekorativních variantách nebo hliníkovými 
obkladovými profily

Ekologie
•  ohleduplné k životnímu prostředí díky použití 

výrobních procesů šeřících zdroje surovin
•  profily systému SOFTLINE 82 jsou téměř 

100 % recyklovatelné 

Kvalitní profil 
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Inovativní systém - 
osvědčená kvalita: 

Třída A (EN 12608)! 
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Úspora energií a nákladů
Inovativní vícekomorová konstrukce 
profilů VEKA zaručuje obzvláště nízkou 
hodnotu prostupu tepla. To snižuje 
Vaši spotřebu energie a tím náklady 
na vytápění.

Příjemné obytné klima
Vynikající izolační vlastnosti profilů 
VEKA zaručují stabilní pokojovou teplotu 
a spoluvytvářejí příjemný pocit bydlení.

 Navíc díky spolehlivému těsnění nemají
  chlad a průvan žádnou šanci.

Více bezpečí
 Okna musí podle polohy a přístupnosti 

splňovat zcela rozdílné bezpečnostní 
požadavky. Pomocí speciálního kování, 
zasklení a klik je možné u oken z 

 profilů VEKA dosáhnout individuálně   
 požadované odolnosti proti vloupání.
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V mnoha barvách
Barevná okna a dveře dodávají výtvarný 
akcent. S téměř 50 barvami a dekory 
dřeva nabízíme individuální řešení dle 
Vašeho vkusu pro každý typ domu.

Optimální zvuková izolace
Hluková zátěž snižuje obytný komfort 
a může dokonce ohrozit i zdraví. Již ve 
standardním provedení poskytují okna z 
profilů VEKA ochranu před hlukem a lze

 je dále upravovat až po nejvyšší třídu 
 zvukové izolace.

Hodnoty s budoucností
 Nová okna jsou výhodnou investicí, 

kterou zhodnotíte Vaši nemovitost. 
Vysoce kvalitní profily VEKA s velmi 
hladkým povrchem jsou odolné proti

 znečištění, lze je snadno a rychle čistit
 a nemusí se nikdy natírat. a nemusí se nikdy natírat.
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Díky základní stavební hloubce 82 mm lze 
tento systém univerzálně použít u novostaveb 
a rekonstrukcí 

Vynikající tepelná izolace je výsledkem inovativní 
vícekomorové geometrie, která umožňuje dosažení 
hodnoty až Uw = 0,67 W/(m2K)

Účinný těsnící systém s 3 těsnícími rovinami 
spolehlivě chrání před hlukem, chladem, vlhkem 
a průvanem

Osvědčené ocelové výztuhy jsou velkoryse 
dimenzovány pro stabilní funkčnost a odolnost 
proti vloupání

Klasický design s elegantními tvary a lehce 
a lehce zaoblenými hranami lze zcela harmonicky 
využít u jakéhokoliv architektonického stylu

Štíhlý vzhled s nejlepšími 
  izolačními vlastnostmi

I u velkých elementů spojuje SOFTLINE 82 elegantní 
pohledovou šířku s optimální hospodárností. Díky 
vysoké stabilitě tohoto systému a jeho dokonalým 
izolačním vlastnostem je možné realizovat také 
moderní architektonické návrhy s velkými prosklenými 
plochami a vynikající energetickou účinností - jak 
u nových projektů, tak i u energetických sanací 
zachovávajících stávající styl budovy.

Navíc Vašim tvůrčím návrhům nejsou kladeny 
žádné hranice ani po stránce tvaru či barvy.

Neustále stoupající náklady na vytápění vyžadují 
energeticky úsporná řešení. Nejmodernější plastová 
okna z nového profilového systému SOFTLINE 82 
optimalizují energetickou bilanci jakékoliv budovy 
a zároveň nabízejí nejvyšší komfort bydlení. Díky 
tepelné izolaci dosažené vícekomorovou technikou 
při stavební hloubce 82 mm a vysoce efektivnímu 
systému těsnění se výrazně sníží Vaše spotřeba 
energií a v místnosti bude příjemné klima – 

v každé roční době. Tloušťkou svých stěn, které 
odpovídají třídě A podle evropské normy EN 12608, 
zaručuje SOFTLINE 82 vynikající izolační vlastnosti 
s extrémní životností a spolehlivostí. Díky svému 
nadčasovému designu, lze okna a dveře z profilů 
SOFTLINE 82 zcela harmonicky využít při návrzích 
moderních novostaveb stejně jako při citlivých 
rekonstrukcích starších budov.

 je dále upravovat až po nejvyšší třídu 
 zvukové izolace.
 je dále upravovat až po nejvyšší třídu 

 Inovativní  profilový 
   systém VEKA  pro  

požadavky budoucnosti
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