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VEKA SOFTLINE 70 PLUS 

OPTIMALNA IN ENERGETSKO UČINKOVITA KONSTRUKCIJ SAMO 
PREVERJENE REŠITVE

0,8V
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KONTAKTI

6 36-50 43dB

Sodobne oblike oken VEKA SOFTLINE 70 PLUS, ki jih izdelujemo na osnovi profilnega sistema podjetja VEKA, se vpnejo v 
prijeten ambient vašega doma. Zanesljive tehnološke rešitve v kombinaciji z neverjetno funkcionalnostjo in energetsko učinkovitimi 
kompleti stekel zagotavljajo udobje in trpežnost za celotno življenjsko dobo lesa. 
Okna serije SOFTLINE 70 PLUS so namenjena predvsem za enodružinske hiše. Veliko število razpoložljivih stekel, različne 

oblike in široka paleta barv ponujajo neomejene možnosti konfiguracije. S tem ko izberete izdelke serije SOFTLINE 70 PLUE, 
prejmete okna, ki so optimalno prilagojena stilu vašega doma.

Lep izgled
Enostavno krilo, furniran okvir, velika 
izbira oblik oken pa tudi več različic 
okenskih križev dajo oknu individualen 
značaj.

Zasteklitev 
Energijsko varčna trojna zasteklitev
s  koeficientom toplotne prevodnosti Ug =0,5 ali Ug = 0,6.
Stekla z debelino do 50 mm 
omogočajo uporabo različnih 
energijsko varčnih, protivlomnih in zvočno izoliranih 
kompletov stekel.

Topli rob  
Po želji je možno vstaviti topel 
rob iz polimera, ki je na voljo v 6 barvah. Tako 
bistveno izboljšamo toplotno zaščito in celotno 
podobo okna.

Profil
6-komorni sistem razreda A
z globino vgradnje 70 mm zagotavlja 
toplotno zaščito na 
najvišji ravni.

Zunanji profil 
Debelina zunanjega profila ustreza 
najvišjim RAL standardom – „Razred  A”
(PN-EN 12608).

Ojačitev
Zaprta jeklena ojačitev v okviru in 
ukrivljena jeklena ojačitev v krilu 
poskrbita za optimalno stabilnost 
okna ter tudi za varnost in dolgo 
življenjsko dobo.

Tesnila
Tesnila iz silikonskega kavčuka (EPDM) 
zagotavljajo odlično tesnjenje, toplotno in 
akustično izolacijo, kot tudi visoko 
odpornost proti UV sevanju. Površina 
tesnil, z naklonom 15 stopinj (enako kot 
profili), omogoča odlično odvajanje vode 
in nečistoč.

Okovje
Vgrajeno je ugledno okovje 
Roto NT, ki omogoča udobno 
uporabo, npr. protivlomna varnost, 
senzorji, fiksirne škarje, 
večstopenjski nagib okenskega krila in 
posebno okovje 
za zaščito otrok, kot je Tilt-First.

Odkapni profil 
Poševen odkapni profil  ustreza 
standardu.
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