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SOFTLINE 70 :
Um extra de isolamento e segurança

1
70 mm

Os seus desejos são materializados
em cor e design…
A l g u n s e xe m p l o s d a s m a i s d e 4 0 c o r e s

A VEKA oferece-lhe uma ampla
gama de cores com mais de
40 tonalidades que incluem
cores lisas, metálicas, de madeira,
etc.
Cores num ou em dois lados no interior
e exterior da caixilharia, podendo realizar
várias combinações entre as mesmas.
Dê asas à sua imaginação!
Em relação à sua manutenção, será
suficiente uma simples esponja, água
e sabão para preservar as suas janelas
como no primeiro dia.
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3 • Envidraçamentos de até 42 mm para um
perfeito isolamento acústico.

Uma ampla variedade
de formas e aberturas

VEKA,
a garantia de uma grande marca
• A força de um grupo alemão líder mundial, com presença
em mais de 20 países.
• VEKA Ibérica: uma instalação de produção que conta com
a mais alta tecnologia alemã, com mais de 30 anos de
experiência no setor. Produto alemão fabricado en La
Península Iberica.

Cinzento
antracite

2 • Vedação hermética graças ao seu sistema de
dupla junta perimetral.

• Conhecimentos únicos e experiência na conceção e
desenvolvimento de sistemas de caixilharia adaptados às
especificidades arquitetónicas e climatéricas da Península
Ibérica.

Concebido para chegar mais longe
•

Desempenho térmico:
Uf=1,3 W/m2 K

•

Desempenho acústico
RW (C; Ctr) = 48 (-1; -5) dB
DADOS DO DISTRIBUIDOR

• Soluções ecológicas que cumprem as certificações
e os padrões europeus.

www.veka.pt

Imagens: VEKA, Noël Bouchut, H. Abbadie

Várias combinações
estéticas no interior

Um caixilho reduzido que permite
a entrada máxima de luz

Documento não contratual

Design exterior em
linha reta

1 • Caixilho e folha de 70 mm com 5 câmaras de
isolamento de PVC resistentes aos golpes e
que cumprem a norma UNE EN 12608

Comunicação VEKA Ibérica – 01/18

2

SOFTLINE 70
Imagine o máximo conforto para o seu lar

Isolamento
e proteção para
o seu bem-estar

Janelas ecológicas

Precursores na reciclagem de janelas de
PVC, o grupo VEKA é o único fabricante
de perfis de PVC que possui as suas
próprias instalações de reciclagem e
recicla anualmente mais de 50 000
toneladas de PVC. Desta forma
ajudamos a preservar os recursos
naturais.

Um isolamento térmico
desde UW = 0,8* W/m2 K

Apresentamos-lhe a
SOFTLINE 70
Concebida pela marca VEKA, líder
mundial da caixilharia de PVC, a
linha de sistemas de perfis para
janelas SOFTLINE 70 irá transformar
o seu lar.

Combina o melhor rendimento, a estética
e o respeito pelo ambiente. O seu design
é atemporal. A elegância das suas
formas faz com que se diferencie e
permita adaptar-se a todos os estilos
arquitetónicos e decorativos, desde os
mais clássicos até aos mais atuais.

Excelente isolamento
acústico para obter o máximo
conforto ao minimizar os ruídos
externos.
Uma segurança reforçada
graças à robustez das janelas
fabricadas com perfis
SOFTLINE 70*.
A poupança energética desde
o ponto de vista da janela pode
representar 70%.
*Consultar dimensões e tipo de vidro.

Tripla qualidade VEKA
Classe S: Perfis para
Classe II: Perfis de alta
climas severos/agressivos. resistência ao impacto.

Classe A: Espessura das
paredes

Máxima durabilidade.
Janelas vitalícias
A linha SOFTLINE 70 permite-lhe respeitar o planeta e contribuir para a sustentabilidade
através da redução do consumo energético. Além disso, a durabilidade das janelas
de PVC fará com que, de acordo com a análise do seu ciclo de vida, possa
desfrutar das suas janelas durante mais de 50 anos.

