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VEKA
PERFECTLINE
NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE!

Ilość komór

5

Szer. zabudowy

70

Klasa

A

Stal

zamknięta

Systemy VEKA PERFECTLINE oferowane przez KM-PLAST to nowoczesne systemy 5-komorowe klasy А.. Veka
Perfectline oferuje niemal nieograniczone możliwości projektowe. System został zaprojektowany w klasycznym stylu,
a krawędzie lekko zaokrąglone.
Materiał jest bardzo odporny na światło i warunki atmosferyczne, wysokoudarowy, doskonale zachowuje swoją formę
również przy wyższej temperaturze.
Okna VEKA PERFECTLINE to:
Atrakcyjny profil 5-komorowy o szerokości ramy 70 mm ( możliwość zastosowania skrzydła prostego lub
półzlicowanego),
Grubość ścian profili zgodnie z najwyższymi standardami jakości – klasa A,
A
Stabline wzmocnienia z 1,5 mm stali ocynkowanej w profilu zamkniętym w ramie,
Dwie uszczelki izolujące przed zimnem, wilgocią i przepływem powietrza w kolorze czarnym,
Przeszklenia ze szkła izolacyjnego 24 mm do 32 mm,
Okucie Winkhaus wyposażone w mikrowentylację oraz zaczep antywyważeniowy w skrzydle uchylnorozwiernym.
Opcjonalnie:
okucie Winkhaus wyposażone w okucie antywyważeniowe WK1 , WK2,
klamka antywłamaniowa z kluczykiem,
klamka antywłamaniowa z przyciskiem,
okucie Winkhaus wyposażone w trzystopniowy uchył oraz zaczep antywyważeniowy w skrzydle uchylnorozwiernym,
antykurzowe wypełnienie dolnego wrębu okuciowego,
dwie uszczelki izolujące przed zimnem, wilgocią i przepływem powietrza w kolorze szarym,
możliwość zastosowania szkła hartowanego lub laminowanego (szyba bezpieczna 33.1, szyba antywłamaniowa
P4 44.4 itp.).

KM-PLAST oferuje profile VEKA barwione w masie, foliowane dwustronnie, foliowane jednostronnie na warstwie
koekstrudowanej oraz foliowane na białym nośniku. Wszystkie okna w kolorze wyposażone są w bardzo estetyczny

„zgrzew nitkowy”.
Dostępne kolory profili:

biały

złoty dąb

mahoń

antracytowo
szary mat

dab
bagienny

dąb
rustykalny

daglezja
cieniowana

winchester

jasny dąb

sosna
gorska

orzech

siena noce

siena rosso

ciemno
zielony mat

macore

ciemno
zielony

ciemnoszary

czarno
brazowy

granatowy

papirusowo
biały

kwarcowo
szary

kremowo
biały

kobaltowo
niebieski

jasno szary

purpurowo
czerwony

srebrno
szary

turkusowy

rubinowo
czerwony

zielony

żółty

agatowo
szary

srebrno
szary gladki

srebrno
szary mat

aluminium
szczotkowane

brylantowo
niebieski

brąz

bordowy

bazaltowo
szary

Okucia Winkhaus.
Okucie ProPilot oraz ActivPilot Concept do okien uchylno-rozwieranych łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo
i wysoki komfort użytkowania. Nowoczesny design sprawia, że okucie to wyróżnia się także pod względem
estetycznym, nadając oknom innowacyjny wygląd. ActivPilot Concept to okucie, które wyróżnia się na rynku poprzez
nowoczesny design oraz wyjątkową funkcjonalność i komfort użytkowania. Innowacyjny system ryglowania oparty
na ośmiokątnych trzpieniach w kształcie grzybka umożliwia łatwą zmianę standardu zabezpieczenia
antywłamaniowego okna. W razie potrzeby można zwiększyć standard odporności okna na włamanie do klasy 1 lub 2,
wymieniając zaczepy ramowe na antywłamaniowe.

W KM-PLAST dostępne są również okucie z serii ActivPilot Elegance. To okucie całkowicie niewidoczne, pozwalające
projektować okna zgodnie z indywidualnym gustem i poczuciem piękna odbiorcy. Mimo że wymaga niewielkiej
przestrzeni montażowej, posiada nośność do 100 kg. Nadaje się zatem do okien z pakietami 3- szybowymi
o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych, dźwiękochłonnych lub antywłamaniowych. ActivPilot Elegance
jest technicznie i optycznie dopracowaną kombinacją elementów systemu autoPilot TopStar z systemem activPilot
Concept. Okucie zachowuje zalety systemu activPilot, zarówno jakościowe jak i wytrzymałościowe. Rozwórki
i zawiasowanie jest w całości ukryte pod przylgą skrzydła, dzięki temu możliwe są wszystkie kolory i faktury stolarki.
Rozwiązanie to pozwala projektować okna zgodnie z indywidualnym gustem i poczuciem piękna odbiorcy.
Dodatkową zaletą okucia activPilot Elegance jest możliwość zastosowania go do wąskich profili, dzięki czemu okna
można jeszcze lepiej dopasować do stylu pomieszczenia. Okucie activPilot Concept do okien uchylno-rozwieranych
łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo i wysoki komfort użytkowania. Nowoczesny design sprawia, że okucie
to wyróżnia się także pod względem estetycznym, nadając oknom innowacyjny wygląd. activPilot Concept można
stosować do wszystkich profili okiennych.

Okna przesuwne.
System okuć duoPort SK pozwala przesuwać i uchylać konstrukcje z PCW. Zapewnia komfort i funkcjonalność, nie
absorbując przestrzeni mieszkalnej. Użytkownik okucia duoPort SK doceni wysoki komfort obsługi wyposażonej w to
rozwiązanie stolarki, płynność działania i możliwość podwyższenia odporności na włamanie. Bardzo stabilne wózki
jezdne z rolkami o średnicy 28 mm dbają o płynne i bezszmerowe przesuwanie skrzydeł. Zintegrowane szczotki
czyszczące szyny jezdne zwiększają niezawodność funkcjonowania okucia, a niski próg ułatwia użytkownikom

wychodzenie na taras. Okna przesuwne w KM-PLAST dostępne są w dwóch wersjach: SK-S z obsługą ręczną bez
wspomagania i SK-Z o zwiększonym komforcie użytkowania. Okucie duoPort SK-Z wyposażone jest w specjalną
klamkę ze sterowaniem, ułatwiającą uchylanie, przesuwanie i zamykanie nawet bardzo ciężkich skrzydeł.
Technologia dla ciężkich skrzydeł.

Uchylanie i przesuwanie dużych, ciężkich przeszkleń wymaga zastosowania niezawodnej technologii. Okucie duoPort
SK jest optymalnie dostosowane do tego typu stolarki. Nośność okucia wynosi (w zależności od wersji) do 200 kg.
Okna przesuwne KM-PLAST to także modułowe zabezpieczenie przed włamaniem. Okucie duoPort SK daje się łatwo
dopasować do indywidualnych wymagań dotyczących odporności stolarki na włamanie. Wariant podstawowy okucia
jest wyposażony w solidne trzpienie ryglujące w kształcie grzybków. Poprzez zastosowanie zaczepów
antywłamaniowych na ramie okna możemy uzyskać odporność na włamanie do klasy RC2/RC2 N.
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ALUPLAST
4000
OPCJE TAŃSZE

Ilość komór

5

Szer. zabudowy

70

Klasa

B

Stal

otwarta

System o szerokości 70-85 mm,
mm z uszczelnieniem zewnętrznym, 5-6 komorowy.
komorowy System ideal 4000 to nowa generacja
profili, które już dzisiaj spełniają wymagania stawiane oknom w przyszłości. Łączą w sobie najnowocześniejszą
technikę z najwyższym komfortem mieszkania. Mocna konstrukcja profili o głębokości 70-85 mm oraz duże komory
na wzmocnienia stalowe gwarantują optymalne parametry statyczne i umożliwiają wykonanie okien o dużych
gabarytach.
Wielokomorowa budowa zapewnia natomiast wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną. Oryginalne i harmonijne
wzornictwo, w połączeniu z dużym bogactwem rozwiązań systemowych, dają nieograniczone możliwości kreowania
okien i podkreślenia przez to własnego stylu. Klasyczne, eleganckie linie w smukłych profilach o wyrazistych
konturach wersji niezlicowanej to gwarancja ponadczasowej elegancji. Dla osób szukających wyjątkowych możliwości
kreacji swoich okien powstała natomiast seria round-line, wyróżniająca się delikatną optyką i łagodnymi
zaokrągleniami.

Dzięki zaokrąglonym konturom okna posiadają bardzo atrakcyjny wygląd i doskonale wpisują się
w charakter nowoczesnych wnętrz.
wnętrz Różnego typu listwy przyszybowe pozwalają na dodatkową stylizację okna
i dopasowanie do charakteru wnętrza. System ideal 4000 jest uniwersalny w swoich zastosowaniach, świetnie
sprawdzają się zarówno w nowoczesnej architekturze budownictwa jedno- i wielorodzinnego, jak i w przypadku
renowacji. W tym drugim przypadku, gdzie często nie ma możliwości powiększenia otworu okiennego, szczególnie
istotną zaletą jest obniżona wysokość ramy i skrzydła, co zwiększa powierzchnię przeszklenia i pozwala wpuścić
do pomieszczeń więcej światła.

Opis techniczny:
5-6 komorowa budowa i głębokość zabudowy 70-85 mm zapewniają optymalną izolację termiczną i akustyczną
(do Uf =1,3 W/m2K ),
Duża komora wzmocnienia gwarantuje odpowiednia statykę,
Estetyczne i niewidoczne uszczelki przyszybowe,
15 stopniowy skos krawędzi ramy i skrzydła zapewnia optymalny spływ wody,
13 mm przesunięcie osi rowka okuciowego od krawędzi ramy daje możliwość stosowania szerszych zaczepów,

a tym samym zwiększa jego odporność na włamanie,
Niezwykle trwałe i nowoczesne uszczelki zapewniają, że okna są szczelne i niezawodne,
Zwarta budowa delikatne zaokraglenia i skosy nadają profilom nowoczesny i elegancki wygląd,
Gładka powierzchnia ramy ułatwia mycie i konserwację.
Różnorodne wersje listew przyszybowych stwarzają możliwość dowolnej stylizacji okna i zaoferowania klientom
niepowtarzalnej stylistyki.
Bardzo często decydując się na wymianę okien klienci stawiają warunek, by nowe rozwiązanie zawierało jak najniższe
profile, tak by powierzchnia szyb była możliwie duża. Takie atuty posiada wersja Ideal 4000 Round line oraz nowe
zestawienie Ideal 4000 ze skrzydłem niezlicowanym – obniżona o,5 mm wysokość ramy i skrzydła, pozwala
na uzyskanie większej powierzchni przeszklenia.

Dostępne kolory okien:

biały

złoty dąb

zielony

szary
jedwabisty

szary
beżowy

szary
bazaltowy

walnuss
terra

szary ap61

vermont

szary
kwarcowy

szary
kwarcowy
piasek

szary ap34

szary
antracytowy

szary
antracytowy
piaskowany

stalowy
niebieski

dąb
sheffield
szary

dąb
sheffield
jasny

ciemnobrązow

brzoza

walnuss
amaretto

palisander

orzech

oregon III

mahoń

kremowy

dąb
specjalny

dąb
sheffield
brązowy

dąb
naturalny

daglezja

ciemny dąb

ciemny
czerwony

ciemnozielony

brylantowy
niebieski

biały
papirusowy

biały ap44

betonowy
szary

alux db

aluminium
szczotkowane

Okucia Winkhaus.
Okucie ProPilot oraz ActivPilot Concept do okien uchylno-rozwieranych łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo
i wysoki komfort użytkowania. Nowoczesny design sprawia, że okucie to wyróżnia się także pod względem
estetycznym, nadając oknom innowacyjny wygląd.
ActivPilot Concept to okucie, które wyróżnia się na rynku poprzez nowoczesny design oraz wyjątkową funkcjonalność
i komfort użytkowania. Innowacyjny system ryglowania oparty na ośmiokątnych trzpieniach w kształcie grzybka
umożliwia łatwą zmianę standardu zabezpieczenia antywłamaniowego okna. W razie potrzeby można zwiększyć
standard odporności okna na włamanie do klasy 1 lub 2, wymieniając zaczepy ramowe na antywłamaniowe.

W KM-PLAST dostępne są również okucie z serii ActivPilot Elegance. To okucie całkowicie niewidoczne, pozwalające
projektować okna zgodnie z indywidualnym gustem i poczuciem piękna odbiorcy. Mimo że wymaga niewielkiej
przestrzeni montażowej, posiada nośność do 100 kg. Nadaje się zatem do okien z pakietami 3- szybowymi
o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych, dźwiękochłonnych lub antywłamaniowych. ActivPilot Elegance
jest technicznie i optycznie dopracowaną kombinacją elementów systemu autoPilot TopStar z systemem activPilot
Concept. Okucie zachowuje zalety systemu activPilot, zarówno jakościowe jak i wytrzymałościowe. Rozwórki
i zawiasowanie jest w całości ukryte pod przylgą skrzydła, dzięki temu możliwe są wszystkie kolory i faktury stolarki.
Rozwiązanie to pozwala projektować okna zgodnie z indywidualnym gustem i poczuciem piękna odbiorcy.
Dodatkową zaletą okucia activPilot Elegance jest możliwość zastosowania go do wąskich profili, dzięki czemu okna
można jeszcze lepiej dopasować do stylu pomieszczenia. Okucie activPilot Concept do okien uchylno-rozwieranych
łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo i wysoki komfort użytkowania. Nowoczesny design sprawia, że okucie
to wyróżnia się także pod względem estetycznym, nadając oknom innowacyjny wygląd. activPilot Concept można
stosować do wszystkich profili okiennych.

Okna przesuwne.
System okuć duoPort SK pozwala przesuwać i uchylać konstrukcje z PCW. Zapewnia komfort i funkcjonalność, nie
absorbując przestrzeni mieszkalnej. Użytkownik okucia duoPort SK doceni wysoki komfort obsługi wyposażonej w to
rozwiązanie stolarki, płynność działania i możliwość podwyższenia odporności na włamanie. Bardzo stabilne wózki
jezdne z rolkami o średnicy 28 mm dbają o płynne i bezszmerowe przesuwanie skrzydeł. Zintegrowane szczotki
czyszczące szyny jezdne zwiększają niezawodność funkcjonowania okucia, a niski próg ułatwia użytkownikom
wychodzenie na taras. Okna przesuwne w KM-PLAST dostępne są w dwóch wersjach: SK-S z obsługą ręczną bez
wspomagania i SK-Z o zwiększonym komforcie użytkowania. Okucie duoPort SK-Z wyposażone jest w specjalną
klamkę ze sterowaniem, ułatwiającą uchylanie, przesuwanie i zamykanie nawet bardzo ciężkich skrzydeł.
Technologia dla ciężkich skrzydeł.

Uchylanie i przesuwanie dużych, ciężkich przeszkleń wymaga zastosowania niezawodnej technologii. Okucie duoPort
SK jest optymalnie dostosowane do tego typu stolarki. Nośność okucia wynosi (w zależności od wersji) do 200 kg.
Okna przesuwne KM-PLAST to także modułowe zabezpieczenie przed włamaniem. Okucie duoPort SK daje się łatwo
dopasować do indywidualnych wymagań dotyczących odporności stolarki na włamanie. Wariant podstawowy okucia
jest wyposażony w solidne trzpienie ryglujące w kształcie grzybków. Poprzez zastosowanie zaczepów
antywłamaniowych na ramie okna możemy uzyskać odporność na włamanie do klasy RC2/RC2 N.
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ALUPLAST
7000
OPCJE TAŃSZE

Ilość komór

6

Szer. zabudowy

85

Klasa

B

Stal

otwarta

System o szerokości 85 mm,
mm z uszczelnieniem zewnętrznym, sześciokomorowy
sześciokomorowy.
Nowoczesna architektura wymaga nowych standardów. Zmieniające się wymagania prawne stawiane stolarce
budowlanej w najbliższym czasie, jak również przede wszystkim oczekiwania klientów poszukujących coraz
cieplejszych okien to tendencje wobec których nie można pozostawać obojętnym.
Nowy system Ideal 7000 85 mm jest kolejną propozycją firmy Aluplast dedykowaną dla budownictwa
energooszczędnego. Głębokość zabudowy profili wynosząca 85 mm oraz sześciokomorowa budowa gwarantują
ponadprzeciętne właściwości izolacyjności termicznej. Jest to nowa seria w ramach linii profili o głębokości zabudowy
85 mm. Zapewnia to pełną kompatybilność z systemem drzwi zewnętrznych 85 mm, jak również z systemem drzwi
unoszono-przesuwnych HST 85 mm.
Różnica, w stosunku do wyróżnionego Złotym Medalem 2013 MTP systemu Ideal 8000, polega jedynie na sposobie
uszczelnienia, gdyż profile Ideal 7000 to systemy z uszczelnieniem zewnętrznym. Dzięki takiej konstrukcji mamy
między innymi możliwość zaoferowania energooszczędnego rozwiązania dla konstrukcji stałoszklonych, bez
konieczności stosowania adapterów. Szeroki wybór różnego rodzaju listew przyszybowych oraz możliwość
zastosowania w tym systemie pakietów szybowych o szerokości do 51 mm pozwala na tworzenie okien
charakteryzujących się znakomitymi właściwościami w zakresie izolacyjności cieplnej.
Ideal 7000 to nowe dzieło firmy Aluplast w odpowiedzi na rozwój technologii w stolarce okiennej. Jest to system
okienny 6-komorowy z uszczelnieniem zewnętrznym o szerokości 85 mm. Cechy te gwarantują nieprzeciętną izolację
termiczną i wyjątkowo wysoką energooszczędność. Wybór listew przyszybowych, a także zastosowanie tu pakietów
szybowych o szerokości 51 mm daje możliwość produkcji okien o dużych właściwościach izolacyjno-cieplnych.

Dostępne kolory okien:

biały

złoty dąb

zielony

walnuss
terra

walnuss
amaretto

vermont

szary
kwarcowy

szary
kwarcowy
piasek

szary
jedwabisty

szary
beżowy

szary
bazaltowy

szary ap61

szary ap34

szary
antracytowy

szary
antracytowy
piaskowany

stalowy
niebieski

dąb
sheffield
szary

dąb
sheffield
jasny

ciemnobrązow

brzoza

palisander

orzech

oregon III

mahoń

kremowy

dąb
specjalny

dąb
sheffield
brązowy

dąb
naturalny

daglezja

ciemny dąb

ciemny
czerwony

ciemnozielony

brylantowy
niebieski

biały
papirusowy

biały ap44

betonowy
szary

alux db

aluminium
szczotkowane

Okucia Winkhaus.
Okucie ProPilot oraz ActivPilot Concept do okien uchylno-rozwieranych łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo
i wysoki komfort użytkowania. Nowoczesny design sprawia, że okucie to wyróżnia się także pod względem
estetycznym, nadając oknom innowacyjny wygląd.
ActivPilot Concept to okucie, które wyróżnia się na rynku poprzez nowoczesny design oraz wyjątkową funkcjonalność
i komfort użytkowania. Innowacyjny system ryglowania oparty na ośmiokątnych trzpieniach w kształcie grzybka
umożliwia łatwą zmianę standardu zabezpieczenia antywłamaniowego okna. W razie potrzeby można zwiększyć
standard odporności okna na włamanie do klasy 1 lub 2, wymieniając zaczepy ramowe na antywłamaniowe.

W KM-PLAST dostępne są również okucie z serii ActivPilot Elegance. To okucie całkowicie niewidoczne, pozwalające
projektować okna zgodnie z indywidualnym gustem i poczuciem piękna odbiorcy. Mimo że wymaga niewielkiej
przestrzeni montażowej, posiada nośność do 100 kg. Nadaje się zatem do okien z pakietami 3- szybowymi
o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych, dźwiękochłonnych lub antywłamaniowych. ActivPilot Elegance
jest technicznie i optycznie dopracowaną kombinacją elementów systemu autoPilot TopStar z systemem activPilot
Concept. Okucie zachowuje zalety systemu activPilot, zarówno jakościowe jak i wytrzymałościowe. Rozwórki
i zawiasowanie jest w całości ukryte pod przylgą skrzydła, dzięki temu możliwe są wszystkie kolory i faktury stolarki.
Rozwiązanie to pozwala projektować okna zgodnie z indywidualnym gustem i poczuciem piękna odbiorcy.
Dodatkową zaletą okucia activPilot Elegance jest możliwość zastosowania go do wąskich profili, dzięki czemu okna
można jeszcze lepiej dopasować do stylu pomieszczenia. Okucie activPilot Concept do okien uchylno-rozwieranych

łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo i wysoki komfort użytkowania. Nowoczesny design sprawia, że okucie
to wyróżnia się także pod względem estetycznym, nadając oknom innowacyjny wygląd. activPilot Concept można
stosować do wszystkich profili okiennych.

Okna przesuwne.
System okuć duoPort SK pozwala przesuwać i uchylać konstrukcje z PCW. Zapewnia komfort i funkcjonalność, nie
absorbując przestrzeni mieszkalnej. Użytkownik okucia duoPort SK doceni wysoki komfort obsługi wyposażonej w to
rozwiązanie stolarki, płynność działania i możliwość podwyższenia odporności na włamanie. Bardzo stabilne wózki
jezdne z rolkami o średnicy 28 mm dbają o płynne i bezszmerowe przesuwanie skrzydeł. Zintegrowane szczotki
czyszczące szyny jezdne zwiększają niezawodność funkcjonowania okucia, a niski próg ułatwia użytkownikom
wychodzenie na taras. Okna przesuwne w KM-PLAST dostępne są w dwóch wersjach: SK-S z obsługą ręczną bez
wspomagania i SK-Z o zwiększonym komforcie użytkowania. Okucie duoPort SK-Z wyposażone jest w specjalną
klamkę ze sterowaniem, ułatwiającą uchylanie, przesuwanie i zamykanie nawet bardzo ciężkich skrzydeł.
Technologia dla ciężkich skrzydeł.

Uchylanie i przesuwanie dużych, ciężkich przeszkleń wymaga zastosowania niezawodnej technologii. Okucie duoPort
SK jest optymalnie dostosowane do tego typu stolarki. Nośność okucia wynosi (w zależności od wersji) do 200 kg.

VEKA
ALPHALINE
PREMIUM
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Veka Alphaline to pierwszy na rynku seryjnie produkowany system profili okiennych PCV o innowacyjnym
rozwiązaniu: szerokich na 90 mm ościeżnic. To o 20 mm więcej niż standard okien – wartość, którą wyraźnie odczujesz
poprzez realnie zwiększony współczynnik izolacyjności cieplnej „U” o 0,4W/mw2K.
VEKA Alphaline to rewolucja, dzięki której zrealizujesz marzenie o energooszczędnym domu.
6-komorowy system o głębokości zabudowy 90 mm (szerokość ościeżnicy) zapewnia ochronę cieplną
na najwyższym poziomie: przy zastosowaniu szyby standardowej (Ug=1,0 lub 1,1 W/m 2K) i ramy bez wkładki
termicznej uzyskamy dla całego okna współczynnik przenikania ciepła Uw=1,1 do 1,2 W/m2K.
W/m2K W wariancie
z zespoleniem trójszybowym (Ug=0,7 W/m2 K) i wkładką termiczną współczynnik przenikania ciepła dla całego
okna wynosi Uw=0,9 W/m2K,
W/m2K co kwalifikuje konstrukcję do zastosowania w domach energooszczędnych
(pasywnych) i przy termomodernizacji.
Możliwość zastosowania oszklenia o grubości od 24 do 50 mm w układzie dwu- lub trójszybowym.
Grubość ścianek zewnętrznych profila spełniająca najwyższe standardy RAL – Klasa A (PN-EN 12608).
Potrójny układ uszczelek z uszczelką środkową zapewniający doskonałą szczelność, izolację akustyczną
i izolację cieplną. Estetyczne, szare uszczelki mocowane fabrycznie w trakcie procesu ekstruzji, możliwe
do łączenia ze sobą poprzez zgrzewanie. Uszczelki zewnętrzne z powierzchniami ukierunkowanymi, jak profile,
ze spadkiem 15 stopni, dają doskonałą ochronę przed niekontrolowaną wymianą powietrza i znakomicie
odprowadzają wodę oraz zanieczyszczenia.
Sprawdzone wzmocnienia stalowe znane z profili 70-milimetrowych firmy VEKA, zapewniające doskonałą
stabilność statyczną i długookresową funkcjonalność.
Wzornictwo o klasycznej optyce i wyważonych proporcjach nawiązujące do profili PERFECTLINE. Z uwagi
na stonowany, neutralny wygląd i kontury zewnętrzne pasuje praktycznie do każdej elewacji. Profile nadają się
do gięcia łuków.

Te okna to nowoczesność, która pamięta o tradycyjnych standardach – profile dostępne są w niezwykle szerokiej
gamie kolorystycznej. Jesteśmy pewni, że wśród poniższych propozycji znajduje się ta stworzona wyłącznie dla.
Dostępne kolory okien VEKA Alphaline:
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Okucia Winkhaus.
Okucie ProPilot oraz ActivPilot Concept do okien uchylno-rozwieranych łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo
i wysoki komfort użytkowania. Nowoczesny design sprawia, że okucie to wyróżnia się także pod względem
estetycznym, nadając oknom innowacyjny wygląd.
ActivPilot Concept to okucie, które wyróżnia się na rynku poprzez nowoczesny design oraz wyjątkową funkcjonalność
i komfort użytkowania. Innowacyjny system ryglowania oparty na ośmiokątnych trzpieniach w kształcie grzybka
umożliwia łatwą zmianę standardu zabezpieczenia antywłamaniowego okna. W razie potrzeby można zwiększyć
standard odporności okna na włamanie do klasy 1 lub 2, wymieniając zaczepy ramowe na antywłamaniowe.

W KM-PLAST dostępne są również okucie z serii ActivPilot Elegance. To okucie całkowicie niewidoczne, pozwalające
projektować okna zgodnie z indywidualnym gustem i poczuciem piękna odbiorcy. Mimo że wymaga niewielkiej
przestrzeni montażowej, posiada nośność do 100 kg. Nadaje się zatem do okien z pakietami 3- szybowymi
o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych, dźwiękochłonnych lub antywłamaniowych. ActivPilot Elegance
jest technicznie i optycznie dopracowaną kombinacją elementów systemu autoPilot TopStar z systemem activPilot
Concept. Okucie zachowuje zalety systemu activPilot, zarówno jakościowe jak i wytrzymałościowe. Rozwórki
i zawiasowanie jest w całości ukryte pod przylgą skrzydła, dzięki temu możliwe są wszystkie kolory i faktury stolarki.
Rozwiązanie to pozwala projektować okna zgodnie z indywidualnym gustem i poczuciem piękna odbiorcy.
Dodatkową zaletą okucia activPilot Elegance jest możliwość zastosowania go do wąskich profili, dzięki czemu okna
można jeszcze lepiej dopasować do stylu pomieszczenia. Okucie activPilot Concept do okien uchylno-rozwieranych
łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo i wysoki komfort użytkowania. Nowoczesny design sprawia, że okucie
to wyróżnia się także pod względem estetycznym, nadając oknom innowacyjny wygląd. activPilot Concept można
stosować do wszystkich profili okiennych.

Okna przesuwne.
System okuć duoPort SK pozwala przesuwać i uchylać konstrukcje z PCW. Zapewnia komfort i funkcjonalność, nie
absorbując przestrzeni mieszkalnej. Użytkownik okucia duoPort SK doceni wysoki komfort obsługi wyposażonej w to
rozwiązanie stolarki, płynność działania i możliwość podwyższenia odporności na włamanie. Bardzo stabilne wózki
jezdne z rolkami o średnicy 28 mm dbają o płynne i bezszmerowe przesuwanie skrzydeł. Zintegrowane szczotki
czyszczące szyny jezdne zwiększają niezawodność funkcjonowania okucia, a niski próg ułatwia użytkownikom

wychodzenie na taras. Okna przesuwne w KM-PLAST dostępne są w dwóch wersjach: SK-S z obsługą ręczną bez
wspomagania i SK-Z o zwiększonym komforcie użytkowania. Okucie duoPort SK-Z wyposażone jest w specjalną
klamkę ze sterowaniem, ułatwiającą uchylanie, przesuwanie i zamykanie nawet bardzo ciężkich skrzydeł.
Technologia dla ciężkich skrzydeł.

Uchylanie i przesuwanie dużych, ciężkich przeszkleń wymaga zastosowania niezawodnej technologii. Okucie duoPort
SK jest optymalnie dostosowane do tego typu stolarki. Nośność okucia wynosi (w zależności od wersji) do 200 kg.
Okna przesuwne KM-PLAST to także modułowe zabezpieczenie przed włamaniem. Okucie duoPort SK daje się łatwo
dopasować do indywidualnych wymagań dotyczących odporności stolarki na włamanie. Wariant podstawowy okucia
jest wyposażony w solidne trzpienie ryglujące w kształcie grzybków. Poprzez zastosowanie zaczepów
antywłamaniowych na ramie okna możemy uzyskać odporność na włamanie do klasy RC2/RC2 N.

O firmie
Aktualności
Poradnik
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Okna
Okna dachowe
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Bramy
Parapety
Rolety
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Profile VEKA SOFTLINE 82 dzięki zaawansowanej konstrukcji opartej na stalowych wzmocnieniach osiągnęły
rewelacyjny współczynnik przenikalności cieplnej ramy
Uf =1,0 W/m2K.
Ten profil to także możliwość stosowania pakietu szybowego o grubości nawet 50mm i osadzenia profili na głębokość
25mm. Takie rozwiązanie redukuje mostki termiczne i oszczędza energię uzyskując współczynnik okna Uw nawet do
0,77 W/m2K. Dzięki uwarunkowaniom technicznym, VEKA SOFTLINE 82 zawsze doskonale sprawdzi się przy
izolacji termicznej ocieplonych budynków.
VEKA SOFTLINE 82 to wzorowa ochrona przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi, zapewniona dzięki
specjalistycznemu układowi trzech uszczelek (zewnętrznej, środkowej i wewnętrznej), 2-komorowych zespoleniach
szyb, 7-komorowych ramach z uszczelką środkową oraz 6-cio komorowych skrzydeł o szerokości 82mm.

Okna VEKA SOFTLINE 82 to:
ochrona przed zimnem, wilgocią i przeciągami.
Jednocześnie, profile okienne VEKA SOFTLINE 82 KM-PLAST możesz dostosować do aktualnie panujących
warunków atmosferycznych, co jest zasługą mechanizmu 4-stopniowego uchyłu lub rozwarcia skrzydeł.
Niezależnie od tego, jak szeroko otwarte pozostawisz okno, jesteś pewien ich stabilności:
najwyższa klasa „A” wśród systemów profili okiennych,
aż trzy uszczelki zaimplementowane pomiędzy ramą a skrzydłem,
wielokrotnie gięte wzmocnienia wykonane ze stali ocynkowanej w skrzydłach i ościeżnicach,
nowatorska budowa profili umożliwia optymalny rozkład temperatur wewnątrz okna, co eliminuje ryzyko
kondensacji pary wodnej oraz powstawania pleśni.
Dostępne kolory profili VEKA SOFTLINE 82:
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NOWOŚĆ – kolory VEKA Spectral!
Ultraszare kolory profili VEKA SOFTLINE 82
Spectral to kwintesencja nowoczesnej technologii i doskonałego projektowania. Struktura powierzchni profili w wersji
Spectral jest aksamitna i delikatna w dotyku, ma charakterystyczne, głębokie matowe wykończenie, co w przypadku
profili okiennych z tworzyw sztucznych było dotychczas niespotykane. Te niezwykle eleganckie powierzchnie profili
mają jednocześnie bardzo wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz zarysowania.

Elegancka, wysokiej jakości powierzchnia.
Szlachetne, matowe wykończenie z aksamitną powłoką
Piękne odcienie szarości
Wysoką odporność na czynniki zewnętrzne
Łatwość czyszczenia
Wysoką odporność na zarysowania

VEKA Spectral

Watch later

Share

Okucia Winkhaus.
Okucie ProPilot oraz ActivPilot Concept do okien uchylno-rozwieranych łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo
i wysoki komfort użytkowania. Nowoczesny design sprawia, że okucie to wyróżnia się także pod względem
estetycznym, nadając oknom innowacyjny wygląd. ActivPilot Concept to okucie, które wyróżnia się na rynku poprzez
nowoczesny design oraz wyjątkową funkcjonalność i komfort użytkowania. Innowacyjny system ryglowania oparty
na ośmiokątnych trzpieniach w kształcie grzybka umożliwia łatwą zmianę standardu zabezpieczenia
antywłamaniowego okna. W razie potrzeby można zwiększyć standard odporności okna na włamanie do klasy 1 lub 2,
wymieniając zaczepy ramowe na antywłamaniowe.

W KM-PLAST dostępne są również okucie z serii ActivPilot Elegance. To okucie całkowicie niewidoczne, pozwalające
projektować okna zgodnie z indywidualnym gustem i poczuciem piękna odbiorcy. Mimo że wymaga niewielkiej
przestrzeni montażowej, posiada nośność do 100 kg. Nadaje się zatem do okien z pakietami 3- szybowymi
o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych, dźwiękochłonnych lub antywłamaniowych. ActivPilot Elegance
jest technicznie i optycznie dopracowaną kombinacją elementów systemu autoPilot TopStar z systemem activPilot
Concept. Okucie zachowuje zalety systemu activPilot, zarówno jakościowe jak i wytrzymałościowe. Rozwórki
i zawiasowanie jest w całości ukryte pod przylgą skrzydła, dzięki temu możliwe są wszystkie kolory i faktury stolarki.
Rozwiązanie to pozwala projektować okna zgodnie z indywidualnym gustem i poczuciem piękna odbiorcy.
Dodatkową zaletą okucia activPilot Elegance jest możliwość zastosowania go do wąskich profili, dzięki czemu okna
można jeszcze lepiej dopasować do stylu pomieszczenia. Okucie activPilot Concept do okien uchylno-rozwieranych
łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo i wysoki komfort użytkowania. Nowoczesny design sprawia, że okucie
to wyróżnia się także pod względem estetycznym, nadając oknom innowacyjny wygląd. activPilot Concept można
stosować do wszystkich profili okiennych.

Okna przesuwne.
System okuć duoPort SK pozwala przesuwać i uchylać konstrukcje z PCW. Zapewnia komfort i funkcjonalność, nie
absorbując przestrzeni mieszkalnej. Użytkownik okucia duoPort SK doceni wysoki komfort obsługi wyposażonej w to
rozwiązanie stolarki, płynność działania i możliwość podwyższenia odporności na włamanie. Bardzo stabilne wózki
jezdne z rolkami o średnicy 28 mm dbają o płynne i bezszmerowe przesuwanie skrzydeł. Zintegrowane szczotki
czyszczące szyny jezdne zwiększają niezawodność funkcjonowania okucia, a niski próg ułatwia użytkownikom
wychodzenie na taras. Okna przesuwne w KM-PLAST dostępne są w dwóch wersjach: SK-S z obsługą ręczną bez
wspomagania i SK-Z o zwiększonym komforcie użytkowania. Okucie duoPort SK-Z wyposażone jest w specjalną
klamkę ze sterowaniem, ułatwiającą uchylanie, przesuwanie i zamykanie nawet bardzo ciężkich skrzydeł.
Technologia dla ciężkich skrzydeł.

Uchylanie i przesuwanie dużych, ciężkich przeszkleń wymaga zastosowania niezawodnej technologii. Okucie duoPort
SK jest optymalnie dostosowane do tego typu stolarki. Nośność okucia wynosi (w zależności od wersji) do 200 kg.
Okna przesuwne KM-PLAST to także modułowe zabezpieczenie przed włamaniem. Okucie duoPort SK daje się łatwo
dopasować do indywidualnych wymagań dotyczących odporności stolarki na włamanie. Wariant podstawowy okucia
jest wyposażony w solidne trzpienie ryglujące w kształcie grzybków. Poprzez zastosowanie zaczepów
antywłamaniowych na ramie okna możemy uzyskać odporność na włamanie do klasy RC2/RC2 N.
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Prawdopodobnie nie jesteś zainteresowany subtelnym designem: dla Ciebie liczy się najwyższa klasa produkcji przy
zachowaniu nawet najbardziej wymagających standardów obowiązujących na rynku. Kolekcja okien VEKA NL
dedykowana surowym warunkom Holenderskiego klimatu doskonale sprawdzi się w Twoim domu.

Okna VEKA NL to:
ościeżnice o szerokości 105 mm z możliwością przyłączenia skrzydeł: niezlicowanych, półzlicowanych
i zlicowanych,
ościeżnice wyposażone w wewnętrzne bądź wewnętrzne przylgi znacznie ułatwiające instalację w budynkach
z cegły bez konieczności obróbki,
wzmocnienia stalowe o grubości co najmniej 1,5 mm,
system umożliwia produkcję okien i drzwi otwieranych na zewnątrz.

Dostępne kolory profili:
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Okucia Winkhaus.
Okucie ProPilot oraz ActivPilot Concept do okien uchylno-rozwieranych łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo
i wysoki komfort użytkowania. Nowoczesny design sprawia, że okucie to wyróżnia się także pod względem
estetycznym, nadając oknom innowacyjny wygląd. ActivPilot Concept to okucie, które wyróżnia się na rynku poprzez
nowoczesny design oraz wyjątkową funkcjonalność i komfort użytkowania. Innowacyjny system ryglowania oparty
na ośmiokątnych trzpieniach w kształcie grzybka umożliwia łatwą zmianę standardu zabezpieczenia
antywłamaniowego okna. W razie potrzeby można zwiększyć standard odporności okna na włamanie do klasy 1 lub 2,
wymieniając zaczepy ramowe na antywłamaniowe.

W KM-PLAST dostępne są również okucie z serii ActivPilot Elegance. To okucie całkowicie niewidoczne, pozwalające
projektować okna zgodnie z indywidualnym gustem i poczuciem piękna odbiorcy. Mimo że wymaga niewielkiej
przestrzeni montażowej, posiada nośność do 100 kg. Nadaje się zatem do okien z pakietami 3- szybowymi
o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych, dźwiękochłonnych lub antywłamaniowych. ActivPilot Elegance
jest technicznie i optycznie dopracowaną kombinacją elementów systemu autoPilot TopStar z systemem activPilot
Concept. Okucie zachowuje zalety systemu activPilot, zarówno jakościowe jak i wytrzymałościowe. Rozwórki
i zawiasowanie jest w całości ukryte pod przylgą skrzydła, dzięki temu możliwe są wszystkie kolory i faktury stolarki.
Rozwiązanie to pozwala projektować okna zgodnie z indywidualnym gustem i poczuciem piękna odbiorcy.
Dodatkową zaletą okucia activPilot Elegance jest możliwość zastosowania go do wąskich profili, dzięki czemu okna
można jeszcze lepiej dopasować do stylu pomieszczenia. Okucie activPilot Concept do okien uchylno-rozwieranych
łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo i wysoki komfort użytkowania. Nowoczesny design sprawia, że okucie
to wyróżnia się także pod względem estetycznym, nadając oknom innowacyjny wygląd. activPilot Concept można
stosować do wszystkich profili okiennych.

Okna przesuwne.
System okuć duoPort SK pozwala przesuwać i uchylać konstrukcje z PCW. Zapewnia komfort i funkcjonalność, nie
absorbując przestrzeni mieszkalnej. Użytkownik okucia duoPort SK doceni wysoki komfort obsługi wyposażonej w to
rozwiązanie stolarki, płynność działania i możliwość podwyższenia odporności na włamanie. Bardzo stabilne wózki
jezdne z rolkami o średnicy 28 mm dbają o płynne i bezszmerowe przesuwanie skrzydeł. Zintegrowane szczotki

czyszczące szyny jezdne zwiększają niezawodność funkcjonowania okucia, a niski próg ułatwia użytkownikom
wychodzenie na taras. Okna przesuwne w KM-PLAST dostępne są w dwóch wersjach: SK-S z obsługą ręczną bez
wspomagania i SK-Z o zwiększonym komforcie użytkowania. Okucie duoPort SK-Z wyposażone jest w specjalną
klamkę ze sterowaniem, ułatwiającą uchylanie, przesuwanie i zamykanie nawet bardzo ciężkich skrzydeł.
Technologia dla ciężkich skrzydeł.

Uchylanie i przesuwanie dużych, ciężkich przeszkleń wymaga zastosowania niezawodnej technologii. Okucie duoPort
SK jest optymalnie dostosowane do tego typu stolarki. Nośność okucia wynosi (w zależności od wersji) do 200 kg.
Okna przesuwne KM-PLAST to także modułowe zabezpieczenie przed włamaniem. Okucie duoPort SK daje się łatwo
dopasować do indywidualnych wymagań dotyczących odporności stolarki na włamanie. Wariant podstawowy okucia
jest wyposażony w solidne trzpienie ryglujące w kształcie grzybków. Poprzez zastosowanie zaczepów
antywłamaniowych na ramie okna możemy uzyskać odporność na włamanie do klasy RC2/RC2 N.

