“Welkom

in ons huis”

Kwaliteit, vertrouwen en zekerheid

Kom binnen!
De toegangsdeur is het visitekaartje van uw huis.
De toegangsdeur toont alle facetten van modern
wooncomfort: veiligheid, duurzaamheid, uitstraling en
energie-efficiency. De ideale deur beschermt u en uw
huisgenoten tegen ongewenste indringers. Hij is bestand
tegen intensief gebruik en de voortdurende inwerking
van weer en wind. Gedurende vele jaren behoudt hij
zijn fraaie uiterlijk en blijft perfect afsluiten.
Hij helpt u energie te besparen en accentueert de
uitstraling en de stijl van uw huis.

De ideale toegangsdeur moet dus veel presteren.
Daarom mag u van een VEKA huisdeurprofiel het
allerbeste verwachten. De in Duitsland vervaardigde
VEKA pro¬fielsystemen voldoen aan de hoogste
kwaliteitsstandaarden qua materiaal en verwerking.
U kunt er dan ook op vertrouwen dat uw huisdeur na
vele jaren nog even zeker en precies in het slot valt
als op de eerste dag.
Naast de hoogste kwaliteit biedt een VEKA profielsysteem
een schat aan details en uitzonderlijk veel vrijheid in de
vormgeving. Met VEKA kiest u voor een deur die helemaal
aan uw persoonlijke wensen voldoet.

VEKA huisdeurprofielen –
perfect tot in de details
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Uw soepel functionerende huisdeur moet er uiteraard ook
goed uitzien. Met de toegangsdeur geeft u de voorgevel een
markant accent, dat van smaak en stijl getuigt. VEKA huisdeurprofielen bieden nagenoeg onbegrensde mogelijkheden
om de deur in lijn met het karakter van het huis én helemaal
volgens uw ideeën vorm te geven.
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De VEKA profielen voldoen aan alle eisen en zijn geschikt
voor elk type architectuur. Bovendien biedt VEKA totaaloplossingen die gecombineerd kunnen worden met deurpanelen van alle gerenommeerde fabrikanten.
Of u nu gaat bouwen of renoveren, u kiest het design dat
helemaal aan uw persoonlijke wensen voldoet.

kwaliteit

Het leveringsprogramma van VEKA bestaat uit de
volgende hoogwaardige profielsystemen: SOFTLINE 82 AD,
SOFTLINE 82 NL en SOFTLINE 82 NL RETRO. De belangrijkste
eigenschappen van een moderne huisdeur worden hieronder
beschreven aan de hand van SOFTLINE 82.
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De verhoogde buitenwandsterkte van 3,5 mm en de
stevig gelaste hoekverbindingen verlenen uw huisdeur
optimale stabiliteit en levensduur en onderstrepen de
hoge kwaliteit van het systeem.
Speciale stalen versterkingen verhogen de stabiliteit
en staan borg voor optimale functionaliteit, ook bij de
grootste deuren.
Brede keuze in beglazing dankzij de diepe glassponning
van 28 mm. Alle gangbare beglazingstypen en deurpanelen kunnen hierin worden opgenomen. Daardoor
hebt u de grootst mogelijke vrijheid bij het vormgeven
van uw ideale huisdeur.

Het systeem SOFTLINE 82 heeft een speciaal profiel voor
huisdeuren met vleugeloverdekkende panelen en een egaal
oppervlak zonder storende schaduwen.
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Dubbele dichtingen geven tocht en onnodige warmteverliezen
geen kans.
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De thermisch gescheiden dorpel zorgt voor een uitstekende
warmte-isolatie en voorkomt energieverliezen en onaangename
kousluiers.
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De geïntegreerde vlakke onderdorpel met afwateringsmogelijkheid en optimale dichtheid voldoet aan de eisen voor
obstakelvrij bouwen conform DIN 18025.

VEKA opent deuren
voor uw persoonlijke wensen
bijvoorbeeld één stijlvolle optie. Met hoogwaardig beslag van
gerenommeerde fabrikanten maakt u het beeld helemaal af.
Want VEKA systemen zijn te combineren met alle gangbare accessoires; uw kozijnfabrikant heeft een uitgebreid
programma van toebehoren beschikbaar.
Verder kunt u uit meer dan vijftig oppervlaktevarianten
en kleuren uw lievelingsdecor kiezen: van glanzende
trendy kleuren tot een rustiek houtdecor, bijvoorbeeld voor
de renovatie van een oud gebouw in authentieke stijl.
Aan de buitenkant andere kleuren dan aan de binnenkant?
De keus is aan u. En het wordt helemaal uniek, als u de
nieuwe entree laat stralen in uw favoriete RAL-kleur!
Met een VEKA profielsysteem geeft u uw huisdeur helemaal
vorm volgens uw eigen ideeën. Wilt u bijvoorbeeld dat de
nieuwe huisdeur een egaal oppervlak heeft? Zonder naden
zodat hinderlijke schaduwvorming en vuilophoging worden
voorkomen? Het systeem SOFTLINE 82 heeft een profiel dat
is afgestemd op moderne, vleugeloverdekkende panelen.
Nog meer vormgevings- en gebruiksmogelijkheden krijgt
u door het VEKA-profiel te combineren met speciale
beglazing. Glas verwerkt in horizontale elementen is

Beste kwaliteit
voor meer zekerheid
De VEKA deurprofielen zijn maatgevend op het gebied van
stabiliteit, veiligheid, geluids- en warmte-isolatie.
Het innovatieve systeem SOFTLINE 82 onderscheidt zich
bijvoorbeeld door de thermisch geoptimaliseerde
vleugelgeometrie, de uitzonderlijke isolatiewaarden van
Ud = 1,3 W/(m²K) en buitenwanddikten van maar liefst
3,5 mm, die zelfs de eisen van de hoogste kwaliteitsnorm
(klasse A conform EN 12608) overtreffen.
Tal van functionele details verhogen uw gebruikscomfort;
de verruimde vrijheid bij de keuze van het slot is daar een
voorbeeld van. De VEKA deurprofielen zijn bovendien onderhoudsvriendelijk, doordat ze gemaakt zijn van hoogwaardig
kunststof. Ze zijn weerbestendig en bestand tegen intensief
gebruik en hoeven niet geschilderd of behandeld te worden.
Op de VEKA profielsystemen worden voortdurend kwaliteitscontroles uitgevoerd.

Alle systemen zijn rondom van stalen versterkingen voorzien,
wat ze nóg stabieler maakt. De systemen voldoen dan ook aan
de hoogste kwaliteitsnorm: klasse A conform EN 12608.
Rondom beschermd
Standaard staan VEKA deurprofielen borg voor veel veiligheid
en een sterke inbraakwerende werking.
Om aan uw persoonlijke veiligheidseisen te voldoen kunt u uw
deur uitrusten
met extra voorzieningen, zoals een speciale sluittechniek,
bijzondere beglazing, veiligheidsbeslag of speciale panelen.
Moderne elektronische sluitsystemen, bijvoorbeeld met
chipherkenning, zijn eveneens probleemloos te integreren.
Ook als het gaat om veiligheidsvragen laten VEKA profielsystemen dus niets te wensen over!

De beste kwaliteit levert u het meeste op
De in Duitsland geproduceerde VEKA profielsystemen
staan borg voor de beste kwaliteit. Met hun 3,5 mm
dikke buitenwanden overtreffen ze zelfs de hoogste
kwaliteitsnorm. Daardoor bent u verzekerd van vele
praktische voordelen.

Diverse mogelijkheden
Kleurrijke contrasten of terughoudend en
effen? Met keus uit meer dan 50 kleuren
en houtdecors alsmede de aluminiumvoorzetplanken in alle RAL-kleuren maakt u van
uw huisdeur een uitnodigende blikvanger.

Meer zekerheid
Deuren moeten aan verschillende hoge
veiligheidseisen voldoen. Met VEKA profielen bent u verzekerd van een hoge basisveiligheid. Door de deuren te laten voorzien
van speciaal beslag en panelen kunt u de
inbraakwerende werking verder versterken.

Het beste woongevoel
Laat het buiten nat, koud en stormachtig
zijn – u kunt gerust zijn. Het uiterst
effectieve dichtingssysteem van uw nieuwe
huisdeur houdt alle ongemakken buiten.
Zo wordt tocht voorkomen en blijft het in
huis behaaglijk.

Lonende investering
Een investering in VEKA kwaliteitsprofielen verdient zichzelf terug. Met uw nieuwe
huisdeur verhoogt u namelijk de waarde van
uw huis. De huisdeur is bovendien snel te
reinigen en hoeft nooit geschilderd te worden. Kortom: de deur blijft jarenlang mooi.

Optimale geluidsisolatie
Geluidsoverlast kan het wooncomfort en
zelfs de gezondheid schaden. Huisdeuren op
basis van VEKA profielen behoeden u effectief
voor lawaai.

Meer energiebesparing
De innovatieve meerkamerconstructie van het
VEKA huisdeurprofiel zorgt voor een bijzonder
lage warmtedoorgangscoëfficiënt. Dat verlaagt het energieverbruik en de stookkosten.

VEK 190 DEURSYSTEMEN - Gedrukt:

papier

Het partnerbedrijf bij u in de buurt

www.vekakozijn.nl

Milieuvriendelijk systeem
VEKA profielsystemen kunnen zonder
problemen gerecycled worden in een gesloten
materiaalkringloop.

