Klasikinio dizaino TMP langų sistema
Profilių sistema
* Elegantiškas, kiek apvalintais kraštais
* 70mm pločio 5 kamerų profilis
* Tvirtas 3mm sienelės storis
* Įvairaus dizaino variantai
* Matomas plotis 118-131mm
* Perimetru sutvirtintas metalu

Savybės ir panaudojimas
* Normalus langas, šilumą izoliuojantis
langas, garso izoliacinis ir saugus langas
Stumdomos terasos ar balkono durys
* Atverčiamas atidaromas, tik atidaromas,
tik atverčiamas, sąvara, nustumiamos durys,
vienos ir dviejų varčių sistemos, pertvaros,
stiklinimas pagal DIN 18361

Kokybė

Daugiau komforto Jūsų namams
Grįžkite namo, užsikelkite koją ant kojos ir
jauskitės gerai. Tik savo nuosavuose namuose
mes galime pabėgti nuo rutinos ir atsipalaiduoti
nuo kasdieninių rūpesčių. Namai yra mūsų
gyvenimo centras. Saugumas ir ramybė yra puiki
vieta šeimai.

Tam, kad namuose būtų komfortabili atmosfera,
daugelis veiksnių turi būti tinkami. Vienas iš
pagrindinių veiksnių yra langai. Jie leidžia šviesai
patekti į kambarį, apsaugo nuo vėjo, šalčio ir
nepageidaujamo triukšmo bet kuriuo metų laiku.

Džiaugsimės galėdami Jums patarti!

Šilumos perdavimo koeficientas
U-vertė priklauso nuo stiklo tipo
* Stiklas su TGI rėmeliu iki 1,0 W/m2K
* Stiklas su ALU rėmeliu iki 1,1 W/m2K

Tarpinių sistema
* Sandarinimo tarpinės išdėstytos perimetru tiek
ant rėmo tiek ant varčios kraštų.
* Du sandarinimo lygiai tik iš aukštos kokybės
įdedamų tarpinių
* Spalva: juoda arba pilka

Stiklinimas
* Dviejų stiklų paketo stiklo storis 24 mm
* Trijų stiklų paketo stiklo storis 36 mm
* Galimi nestandartiniai stiklo paketų storiai
nuo 14 iki 36 mm

* Aukštos kokybės plastikiniai langai
* Kokybė patikrinta pagal RAL kokybės ženklą

Furnitūra pagal DIN 18357

Fizinės savybės

* Visa patikrintos kokybės ir suderinama firminė
furnitūra
* Rankenėlės pasirenkamos individualiai

* Šilumos izoliacija pagal DIN 4108 ir EnEV
* Garso izoliacija VDI SSK, SSK II iki SSK V
* Priešįsilaužiminė klasė pagal DIN V ENV
1627-1630 iki WK2

Priedai
* Jungiamieji profiliai, praplatinimo elementai,
palangių tvirtinimo profiliai, įvairios jungtys ir
kiti papildomi elementai

Klasikinis dizainas
yra mano stilius...
Langai + Durys
...su RAL kokybės ženklu

Mes esame ten, kur mūsų reikia
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Šis modernizuotas plastikinis profilis iš VEKA sistemos tiks į kiekvienus namus.
Verta atkreipti dėmesį ir į klasikinį langų sistemos dizainą: švelniai užapvalinti
profiliai puikiai tinka įvairių stilių pastatams – tiek moderniems naujos
architektūros statiniams, tiek renovuojamiems senos statybos namams.Puikios
izoliacinės VEKA profilių savybės padės patalpose palaikyti vienodą
temperatūrą, todėl jose visada bus jaučiamas malonus mikroklimatas bet kokiu
oru. Dar daugiau: akivaizdžiai sumažėja išlaidos šildymui žiemos metu.
Aukštos kokybės sandarinimo tarpinės nepraleis nei šalčio nei skersvėjo.

Klasikinio tipo dviejų
varčių suveriamas
langas

Klasikinis stilius su
švelniai apvalintais
kraštais

Klasikinio stiliaus, laiko patikrinta TMP sistema
1

Švelniai suapvalinti kontūrai suteikia
SOFTLINE sistemai klasikinį dizainą
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Šilumos laidumo koeficientas Uw =
1,0 W/m2K priklausomai nuo
naudojamo stiklo paketo, todėl
ženkliai sumažėja šildymo išlaidos

Variantas:
Varčios ir rėmo
paviršiai pusiau
vienoje plokštumoje
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Tikras kūrybos džiaugsmas
Kasdien mes kuriame savo aplinką. Jei Jūs statote ar
remontuojate, visada turite gerai apmastyti, kaip
pasielgti. Nuo Jūsų sprendimų ilgam priklausys namų
jaukumas. Todėl VEKA langų profilių sistemas sudaro
didelis įvairių rėmų ir varčių profilių bei papildomų

detalių asortimentas. Taigi, jūsų kūrybos laisvės niekas
neriboja: rinkitės baltus arba spalvotus, trikampius ar
stačiakampius su papildomomis apdailos detalėmis,
arkinius ar apvalius. Viskas įmanoma – susikurkite savo
svajonių langus patys.
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Aukštos kokybės pilkos arba juodos
spalvos, dviejų lygių sandarinimo
tarpinių sistema, patikimai sulaiko
šaltį, skersvėjį ir drėgmę.

Cinkuoti metaliniai profiliai užtikrina
stabilumą ir ilgaamžiškumą pagal
VEKA sutvirtinimo rekomendacijas
70 mm pločio 5 kamerų profilis
leidžia optimaliai išnaudoti
izoliacines oro savybes ir puikiai
padeda išsaugoti šilumą.
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Energiją taupyti verta

Optimali garso izoliacija

5 kamerų konstrukcijos VEKA profiliai
pukiai sulaiko šilumą. Tai juntamai
sumažina šildymo poreikį ir kartu
akivaizdžiai sumažina išlaidas.

Patalpoje girdimas triukšmas mažina
komfortą ir gali būti pavojingas sveikatai.
Net standartiniai VEKA profilių langai
puikiai izoliuoja garsą, jie priskiriami
aukščiausiai apsaugos nuo triukšmo
klasei.

Malonus patalpų mikroklimatas

Daugybė spalvų

Puikios izoliacinės VEKA profilių savybės
padeda patalpose išlaikyti vienodą
temperatūrą, todėl jose jaučiamas
malonus mikroklimatas. Papildomos
tarpinės nepraleidžia nei menkiausio
šalčio ar skersvėjo.

Gražiai derančių spalvų langai ir durys
suformuoja išraiškingus fasado akcentus.
Daugiau kaip 30 spalvų ir medienos
imitacijos variantų leidžia sukurti
individualų stilių pagal kiekvieno skonį ir
bet kokio tipo pastatui.
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Daugiau saugumo
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Atsižvelgiant į langų vietą ir
pasiekiamumą, jie turi tenkinti atitinkamus
saugumo reikalavimus. Langai iš TMP
pagal individualius pageidavimus gali būti
komplektuojami su specialiais nuo
įsilaužimo saugančiais apkaustais,
rankenomis ir stiklais.

Ilgalaikė investicija
Nauji langai – vertinga investicija,
didinanti jūsų nekilnojamojo turto vertę.
Aukštos kokybės VEKA profiliai itin
lygiais paviršiais išlieka gražūs daug
metų, yra lengvai ir greitai valomi, jų
niekada nereikia perdažyti.

