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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, 
a w roku 2000 DIN EN ISO 9001:2000.
Gwarantuje on sta∏à jakoÊç wszystkich procesów 
produkcyjnych i zarzàdzania oraz potwierdza wiodàcà 
rol´ VEKA Polska na krajowym rynku.

JakoÊç poparta technologià

N a s z  s y s t e m ,  W a s z  s u k c e s .  



Systemy VEKA – optymalne rozwiàzania
Profile VEKA sà wykonane z wytrzyma∏ego na
uderzenia utwardzonego polichlorku winylu.
Do ich produkcji stosowany jest materia∏ naj-
wy˝szej jakoÊci. Okna z profili VEKA spe∏niajà
wszystkie normy budowlane i ekologiczne,
dlatego wykorzystywane sà powszechnie
w szpitalach, przychodniach, szko∏ach i wielu
innych budynkach u˝ytecznoÊci publicznej.
VEKA Effectline to solidna pi´ciokomorowa
konstrukcja. Okna z profili VEKA Effectline to
bezpieczeƒstwo i wygoda u˝ytkowania. 
To idealne rozwiàzanie do ka˝dego mieszkania.

Skuteczne t∏umienie ha∏asu to warunek 
dobrego samopoczucia i zdrowia mieszkaƒ-
ców domu. Dzi´ki specjalnej konstrukcji 
profili oraz mo˝liwoÊci osadzenia grubszych
szyb, system VEKA Effectline skuteczniej
chroni przed ucià˝liwym ha∏asem dochodzà-
cym z zewnàtrz. To doskona∏e rozwiàzanie dla
wszystkich, którzy cenià cisz´ i spokój domo-
wego ogniska. 

Systemy VEKA Effectline zakwalifikowane do
profili okiennych Klasy A wyró˝niajà si´ gru-
boÊcià Êcianek zewn´trznych wynoszàcà 
3 mm (tolerancja wymiarowa 0,2 mm) oraz
obecnoÊcià komór wewn´trznych, których
szerokoÊç przekracza 5 mm.

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

Specjalna konstrukcja wzmocnienia skrzyd∏a
gwarantuje idealnà statyk´ i bezpieczeƒstwo.

GruboÊç Êcianek profila
odpowiada normom RAL.

Wràb okuciowy usytuowany w osi 13 mm 
pozwala na zastosowanie mocniejszych 
elementów okuciowych.

Wspó∏ekstrudowana uszczelka
o specjalnej konstrukcji
chroni przed przenikaniem wilgoci
i powietrza.

Dodatkowe u˝ebrowanie ramy
zapewnia wi´ksze jej usztywnienie
oraz stabilne zamocowanie 
zaczepów okuciowych.

Dwupowierzchniowe
wspó∏ekstrudowane 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 oddzia∏ywanie
czynników atmosferycznych i starzenie si´,
nie wymagajà malowania.

Wielokomorowa konstrukcja.
Pi´ç komór zapewnia doskona∏à 
izolacj´ termicznà i akustycznà.Doskona∏e odprowadzanie wody

zapewnia specjalna konstrukcja przedniej
komory ramy.

Âcianki zewn´trzne w Klasie A
o gruboÊci 3 mm z tolerancjà 
wymiarowà 0,2 mm
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