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V nadaljevanju predstavljene površine lahko dostavimo na različnih materialih, a pri vseh sistemih VEKA 
niso na voljo. Profili so lahko s folijo obdelani na eni ali na obeh straneh. Za učinkovito načrtovanje dela 
prosimo upoštevajte daljši čas dostave za posebne folije.

Standardno dobavljivo barvno ponudbo in ostale podrobnosti najdete v aktualnem ceniku VEKA.  

Slike lahko rahlo odstopajo od originalnih barv. 

Barvni program VEKA
Profili iz umetnih mas VEKA nudijo videz fasade, ki se optimalno prilega tako sami arhitekturi zgradbe, 
kakor tudi njeni okolici. Okna in vrata v različnih barvah ali v dekorativnem lesu omogočajo izrazite estetske 
poudarke in odpirajo nove izrazne možnosti.  

Barvna paleta VEKA trenutno vsebuje preko 40 privlačnih barv. Naš poseben postopek izdelave vam jamči 
enakomerne barve in strukture. Vse naše površine so odporne na vremenske razmere in preproste za 
vzdrževanje. 

   Prosimo, bodite pozorni!

2178.001 
zlati hrast
 

2065.021 
mahagoni  


8875.05 
rjava 
 

49237 
siena noce

  

PREGLED PROFILOV

2178.007 
oreh  


2052.089 
močvirski hrast 

 

49233 
siena rosso  


49240 
winchester  


Dodatek 8.3  

!

Legenda za  različice folij

Standardni program  
Posebna folija  
Posebna folija kovinska 
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3069.037 
duglazija

  

3069.041 
gorski bor 

 

3118.076 
svetel hrast



7251.05

svetlo siva  

(podobna RAL 7035)  


7155.05 

srebrno siva  

(podobna RAL 7001)    


49124 
srebrno siva mat

(podobna RAL 7001)  


 
7016.05 

antracitno siva  
(podobna RAL 7016)  



Dodatek  

3152.009 

črtasta duglazija  


2115.008
oregon III  



3156.003 
staran hrast



7038.05 
ahatno siva 

(podobna RAL 7038)  


7155.05-083
srebrno siva (gladka)
(podobna RAL 7001) 



7012.05 
bazaltno siva (gladka) 

(podobna RAL 7012)  


7016.05-083 
antracitno siva  

(svilena)
(podobna RAL 7016)  



Slike lahko rahlo odstopajo od originalnih barv. 
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49122 

antracitno siva mat

(podobna RAL 7016) 
 

5013.05 

kobaltno modra  

(podobna RAL 5013)   


61 0.05 

smaragdno zelena 

(podobna RAL 6001)   


6125.05 

smrekovo zelena 

(podobna RAL 6009)   


6004.05 

modro zelena

(podobna RAL 6004)   


3003.05 

rubin rdeča 

(podobna RAL 3003)   


3005.05 

vinsko rdeča

(podobna RAL 3005) 

 

Slike lahko rahlo odstopajo od originalnih barv. 

PREGLED PROFILOV

5007.05 
briljantno modra  
(podobna RAL 5007)   
 

5150.05 
jekleno modra 
(podobna RAL 501   
 

005.05 
mahovo zelena 
(podobna RAL 6005)   
 

491 0 
smrekovo zelena mat 
(podobna RAL 6009)  
 

3054.05 
karmin rdeča
(podobna RAL 3002)   
 

3081.05 
rjavo rdeča 
(podobna RAL 301   
 

8518.05 
črno rjava  


Dodatek  8.5  
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1087.05

 cinkovo rumena  

(podobna RAL 1018) 

  

1379.05 

kremno bela  

(podobna RAL 9001)  


436.1001 
krtačen aluminij  



02.12.17.000001 

pirit  


02.12.56.000002 

azul  


02.12.76.000014 

srebrna v


1293 001-195 
kronska platina



Dodatek  

9152.05 

bela 

(podobna RAL 9010)  
  

9018.05 

papirus bela    

(podobna RAL 9018)  
  

1293 010-195 
grofovska platina



1293 002-195 
kremenova platina


  

02.12.76.000015 

asfalt  


02.12.88.000001 

baker  


Slike lahko rahlo odstopajo od originalnih barv. 
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