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Pergunte pelo instalador autorizado VEKA mais perto de você.

A próxima vez que olhar por uma janela,
fixe-se nela. Na qualidade dos seus materiais.
Na sobriedade do seu desenho. No conforto
e isolamento que ele proporciona. Na sua forma de
captar a luz e de se adaptar ao seu meio ambiente.

Todas as janelas que possas imaginar
VEKA fá-las realidade

Fixe-se bem, porque a janela deixou

de ser o mero remate construtivo necessário
para iluminar e ventilar as casas.

A sua valorização como elemento decorativo de
primeira ordem alterna-se agora com as suas muitas
qualidades técnicas, capazes de proporcionar aos lares
de hoje, uma nova concepção de bem estar.
Se gosta de decorar a sua vida, comece a imaginar.
Você dá as idéias. VEKA oferece-lhe as soluções.
Não em vão, VEKA é a empresa líder na fabricação
de perfis para a elaboração de janelas de PVC.
Com a mais extensa rede de elaboradores e instaladores
profissionais. A garantia perfeita para tornar realidade
os seus projectos. Convidamo-lo a partilhar, através
deste catálogo de idéias decorativas, algumas reflexões
de pessoas que souberam valorizar VEKA como uma
opção ideal para vestir os seus lares.
Confiamos em que lhe seja de grande utilidade
na hora de realizar as suas próprias idéias.

“Para mim
a luz é
a felicidade“
“ A primeira impressão que tive
foi a de estar a céu aberto, na

“Queríamos uma casa diferente, original, que
representasse a nossa peculiar personalidade. Não
obstante o não convencional marca as suas próprias
limitações. No nosso caso particular, foram
as formas que tinham as nossas portas e janelas
as que impulsionaram a nossa decisão.

“Agrada-nos decorar a nossa vida“

plena natureza. A luz
inundava a minha sala. Mais
adiante dos janelões, descobri
uma paisagem interior ainda
muito mais sugestiva e
acolhedora. Luzes e sombras

Tivemos sorte. VEKA foi a nossa solução. Janelas

davam vida à decoração e pela

redondas, ovalizadas, triangulares, arcos de meio

primeira vez senti um lar

ponto...tudo o que a nossa imaginação pudera

dinâmico, tingido de cor, com
ares de conforto. Sedutora
e sofisticada, a arte de descobrir

criar, estava ali. Já podíamos dar forma real às
nossas idéias. Tínhamos liberdade de eleição“.

novos espaços converteu-se numa
forma de expressão com a que
manifesta o meu próprio estado
de ânimo, os meus desejos de
estar tocando a autêntica
felicidade.
Nunca pude imaginar que a
escolha das janelas fosse
marcar tanto o estilo de vida
de todo o meu lar”.

A variedade,
o original,
o assombroso...
constitui um parte
essencial e característica
da beleza.

A forma das janelas influi na
personalidade interior e exterior
da casa. Grandes ou pequenas,
com ou sem quadrículas,
quadradas, ovalizadas,
triangulares... VEKA oferece
possibilidades infinitas

“Sempre há um raio de sol
disposto a encher de cor
todo o meu lar“

carvalho dourado
nogueira
sapelli
branco
azul aço
verde musgo
verde pinho
cinzento prata

CARVALHO
DOURADO

cinzento antracita

Entre os diversos
acabamentos dos perfis
de pvc VEKA, não
devemos
esquecer a opção
madeira, ideal para

NOGUEIRA

contribuir a decorar
ambientes cheios
de estilo e elegâncias
sem renunciar às
vantagens
de durabilidade,
inalterabilidade

“Para cada ambiente necessitávamos uma cor, uma tonalidade, um brilho concreto que enfatizara a idéia
de um lar sóbrio. Sempre acreditei nas maravilhosas qualidades das cores, na sua capacidade para expressar um

SAPELLI

universo imaginário. Assim, graças à extensa gama de cores que nos ofereceu VEKA, conseguimos impregnar de
um carácter muito pessoal cada pequeno canto da casa.“

Cores à carta. A selecção é sua. VEKA responde entregando beleza e tecnologia.
Aplicando uma técnica especial de tratamento de superfícies, conseguiu-se tornar resistentes à temperatura e à luz,
cores tão especiais como verde musgo, o azul aço, o cinzento antracite e o cinzento prata.

VERDE PINHO

“Necessito espaço e luz para poder
expressar-me“

“ A verdadeira beleza
interior encontro-a
no isolamento.

Quantas vezes sonhámos
em estar a sós, desfrutar do
nosso tempo, da nossa
tranquilidade interior. Sem
ruídos, a todo o conforto,
vendo como, através da
janela chove, neva ou sopra o
vento. No interior, e alheia a
tudo isso, sinto-me especial.
Assim, como protagonista da
cena, sempre encontro uma
inspiração que me dá a vida.
Apesar do que ocorre para lá
da minha janela, aquí no meu
lar surge um momento
fotográfico. Não posso

SOFTLINE DUPLA JUNTA ARREDONDEADA
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
▼ Suavidade de linhas. Simplicidade do desenho dos seus perfis.
▼ Funcionalidade e estética.
▼ Adaptável a qualquer aro préexistente.
▼ Resistência ao envelhecimento.
▼ Elevados valores de impermeabilidade ao ar e

estanquecidade à água.

esperar, necessito matizar o
enquadramento,
eleger a perspectiva,
acondicionar o ambiente,
fixar a textura, expressar
a tonalidade, difundir
tinturas de cor por toda a
casa, ilustrar um lugar
onde sempre sai o sol,
capaz de reflectir esta
sensação que me transmite
a idéia de que hoje
será um grande dia”.
Tratando-se de janelas, cada pormenor contribui para enriquecer o conjunto. Os seus gostos pessoais
também podem ver-se representados na forma e cor de alguns complementos.

“Por fim são as nove
da noite. Aquí, já em
casa, tudo parece
diferente. Tão próximo.
Tão acolhedor.
No meio de tanto bem
estar, descubro as minhas
janelas. Elas são as
responsáveis deste
ambiente aprazível e
repousante. Elegi VEKA,
porque não queria
equivocar-me. Janelas
acústicas que me
protegeram do exterior.
Que me permitiram viver
no centro da cidade, sem
ruídos, sem poluição.
Por fim, às nove da
noite. E no meio
deste silêncio,
apenas recordo que aí

“Ao chegar a tarde, sómente desejo
viver um minuto de silencio“
SISTEMA DE ABERTURA VEKA
O sistema de abertura

fora, neste mesmo
instante, tudo se move ”.

SISTEMA SWINGLINE
▼

É um sistema oscilobatente de linhas arredondadas
que se adaptam perfeitamente a construções
novas e a renovações.

▼

Sistema de 70 mm de profundidade, 5 câmaras isolantes
interiores e duplo anel perimetral de estanquecidade com
uma transmitância térmica U sómente de 1,4 (W/m2ºK).
Permite envidraçar até 42 mm e com uma secção central
de apenas 112 mm.

▼

Este sistema consta de 4 tipos de folhas: porta de entrada,
semialinhada e 2 folhas não alinhadas (grande e pequena).

▼

Quanto a cor, este sistema está disponível em acabamento
branco e carvalho dourado.

oscilobatente das
janelas VEKA oferece ao
usuário umas possibilidades
tão cómodas, como
práticas e seguras,
ao apresentar-se como uma
opção acrescida ao sistema
de batente tradicional.

“Daquilo que nos convence,
nunca nos arrependemos“

Ás vezes, enquanto leio
um livro e escuto de
fundo a minha música

“ Sempre quisémos viver num lugar com históira.
Buscávamos a beleza da arquitectura tradicional com
as vantagens e as comodidades dos novos
avanços tecnológicos.
Sem romper a harmonia, a estrutura e o

“Gosto que os meus
se sintam protegidos“

favorita, surpreendo-me
recordando o dia
em que nos mudámos
para esta casa.
Nunca me esquecerei.

estilo pessoal, conseguimos que
as nossas janelas VEKA se
integrassem, se adaptassem

Com o tempo,
mudaríamos as janelas.

plenamente
no âmbito particular
da fachada.
Sedutor, pitoresco,
histótico... um
excelente cenário
onde convivem
passado, presente e

Investiríamos para

futuro “.

melhorar o isolamento
da vivenda.
Afortunadamente,
escolhemos VEKA.
Agora temos as
janelas isolantes

A renovação bem apresentada
de uma vivenda consegue
revalorizações físicas na
construção, incrementa a qualidade
e, portanto, também o valor da
casa. VEKA oferece formas e
acabamentos adaptáveis
práticamente a qualquer forma
de janela. Mantém a imagem
tradicional da casa com as
vantagens da tecnologia mais
moderna. Com toda a harmonia.

que necessitamos.
As que nos permitem
poupar muito
em aquecimento.
As que proporcionam
à minha família todo
o conforto... e a melhor
protecção“.

“Quando os vejo correr, brincar, rir... sinto
“ Tudo muda. Cada manhã ao subir as persianas os

que tudo está em ordem. Não posso evitar

primeiros raios do sol criam uma atmosfera adequada com a

sentir-me assim especial.

passagem da luz natural através dos vidros. A

Tão viva como eles.

natureza, o ar, o vento reflectem-se neles. E é ao

Assegurar a sua felicidade é uma tarefa que

“¿ Existe algo mais
importante que
a segurança
dos meus filhos?“

abrir a janela quando tomo consciência da verdadeira

gosto de realizar a cada momento, mas estou
consciente de que nem sempre posso estar
pendente deles. Por isso gosto de ter sob
controlo até os mais pequenos pormenores.

Com as minhas janelas VEKA, evito situações
perigosas. Pelo seu especial sistema de fechos,
pela sua resistência e durabilidade, pelo seu
especial isolamento térmico e acústico...

realidade do dia. Esse é o momento em que desfruto do

“Aquí, junto
à janela
a vida
é mais cálida“

calor que guarda o meu lar.
... Ás vezes pergunto-me porquê se escapam da nossa
contemplação pequenos detalhes, sem os que a nossa vida
não teria sentido. Assim sem um bom isolamento térmico
todo o nosso lar se vería ameaçado. Perdería harmonia,
equilíbrio, bem estar... Qualidade. Podemos estar tranquilos,
Veka nunca nos falha. Ajuda-nos a manter
uma constante temperatura ambiental. “.

Com VEKA, todos vivemos mais tranquilos “.

A fabricação de qualidade das janelas VEKA confere
uma grande protecção e segurança. Os reforços
metálicos resistentes garantem estabilidade e um
funcionamento seguro. As juntas de EPDM
colocadas a distintos níveis, proporcionam uma
elevada estanquecidade. As ferragens
perfeitamente adaptadas,
a comodidade de manejo.

Os perfis altamente resistentes de VEKA
permitem um isolamento e conforto
inigualáveis. Podem propor-se diferentes
construções de isolamento térmico e
acústico, com idêntico aspecto exterior.

