
   

Kwaliteit, vertrouwen en zekerheid

 “Ieder zijn
     lievelingskleur.”



    

Het VEKA kleurenpalet in één oogopslag

Gouden eik Notelaar

Winchester XA Douglasie

Shogun AC Shogun AD 

Basaltgrijs 
(gelijkend RAL 7012) 

Basaltgrijs glad 
(gelijkend RAL 7012)

Briljantblauw 
(gelijkend RAL 5007) 

Kobaltblauw 
(gelijkend RAL 5013)

Mosgroen 
(gelijkend RAL 6005) 

Dennengroen 
(gelijkend RAL 6009) 

Zwartbruin Aluminium geborsteld 

Van klassiek tot modern:
     VEKA past
  bij elke stijl en smaak

Helemaal in harmonie met de gevel? Of juist contrast

rijk en opvallend? Kleurige ramen accentueren de  

stijl van uw huis en versterken het individuele  

karakter van uw woning. VEKA biedt een uitgebreid 

palet van kleuren en texturen, waaruit u eenvoudig 

uw favoriete kleur en textuur kunt kiezen.

Kiest u voor ramen in één kleur? Of wilt u aan de 

buitenkant andere kleuren tonen dan aan de binnen

kant? Er zijn meer dan vijftig stijlvolle gedekte tinten, 

krachtige trendy kleuren en moderne grijzen. 

Bovendien kunt u variëren met bedrieglijk echte 

houtnerfstructuren en gladde uitvoeringen. U vindt 

altijd de kleur en textuur die bij uw smaak past.

 

Ramen en deuren van VEKA profielen zijn bijzonder 

uv en weerbestendig en slag en krasvast. Daarbij 

zijn ze ook nog eens gemakkelijk te reinigen. 

Zowel de gladde oppervlakken als de houtnerf

structuren zullen weer en wind decennialang 

weerstaan zonder te verbleken.

We adviseren u graag over de diverse mogelijkheden!

Crèmewit 
(gelijkend RAL 9001) 

Ivoor 
(gelijkend RAL 1015)



Het VEKA kleurenpalet in één oogopslag

Mahonie Moeraseik Bruin Siena PR Rosso Siena PN Noce

Streepdouglasie Bergpijnboom Oregon III Lichte eik Rustieke eik

Shogun AF Macore (Sappeli) Rozenhout Wit
(gelijkend RAL 9010)

Papyruswit
(gelijkend RAL 9018)

Antracietgrijs 
(gelijkend RAL 7016)

Antracietgrijs zijdeglad
(gelijkend RAL 7016) 

Leisteengrijs
(gelijkend RAL 7015) 

Leisteengrijs glad
(gelijkend RAL 7015) 

Kwartsgrijs 
(gelijkend RAL 7039) 

Ultramarijnblauw 
(gelijkend RAL 5002)

Staalblauw 
(gelijkend RAL 5011)

Monumentenblauw
(gelijkend RAL 5004)

Blauwgroen 
(gelijkend RAL 6004) 

Smaragdgroen 
(gelijkend RAL 6001) 

Monumentengroen Karmijnrood 
(gelijkend RAL 3002) 

Robijnrood 
(gelijkend RAL 3003) 

Bruinrood
(gelijkend RAL 3011)

Wijnrood 
(gelijkend RAL 3005)

Crown platin (metallic) Quarz platin (metallic) Earl platin (metallic)

Zinkgeel 
(gelijkend RAL 1018)

Lichtgrijs 
(gelijkend RAL 7035) 

Agaatgrijs 
(gelijkend RAL 7038)

Zilvergrijs 
(gelijkend RAL 7001)

Zilvergrijs glad 
(gelijkend RAL 7001)



   

Graag uw aandacht voor:
De kleurstalen in deze folder kunnen afwijken van 
de werkelijkheid. Om kleuren en texturen optimaal 
te kunnen beoordelen, adviseren wij u om naar de 
originele kleurmodellen te vragen bij een van de 
VEKA fabrikanten. 

Als bij originele kleurmodellen niets wordt vermeld 
over de textuur, dan hebben zij een generfd opper
vlak.

Aanwijzing voor raamfabrikanten
Wilt u weten of het beoogde VEKA profielsysteem 
beschikbaar is in de gewenste kleur(en)? Check dan 
altijd de laatste versie van de VEKA kleurenmatrix. 
U kunt de actuele VEKA kleurenmatrix raadplegen 
door naar de homepage te gaan en in te loggen op 
het sitegedeelte voor VEKA fabrikanten. 

Wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de laatste 
update op onze website.

Het partnerbedrijf bij u in de buurt
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Nederland  •  www.vekakozijn.nl België  •  www.veka.be


