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VEKA s!stem!n karakter!st!k d!zayn"
• Karakter!st!k ve bel!rl! b!r d!zayn !ç!n, düz hat görünümlü prof!l
• D!zayn’a uygun gr! contalar, pencere kollar" ve aksesuarlar
• Homojen yüzey ve yüzeye s"f"r cam ç"tas"ndan dolay" kolay bak"m
• 70 mm temel yap" der!nl!ğ! olan 5 odac"kl" prof!l
• D"ş gürültü ve yak"t masraf" tasarrufu !ç!n yüksek yal"t"m değer!
• Değer dayan"kl"l"ğ" ve sürekl! kullan"m !ç!n opt!mum stat!k
• Özel tasarlanm"ş, dayan"kl"l"ğ" artt"ran destek saçlar" ve h"rs"zl"ğa
karş" emn!yetl! olan aksesuar kullan"m" !ç!n
• Geleceğe dönük, özel b!r s!stem
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Uygulama alan"
• Ç!ft aç"l"m, tek aç"l"m, vas!stas, sanal orta kay"t ve
sürme pencere, tek ve çok kanatl", sab!t s!stem
uygulamalar". D&N18361 doğrultusunda camlama.
• &s" cam, emn!yetl! cam, ses yal"t"ml" cam ve özel
cam uygulamalar"
• Cam !ç!, yap"şt"r"lab!l!r ve cam bölmel! karolaj s!stem!
Camlama şekl!
• Cam contas": Kuru camlama
• Conta prof!ller! APTK, TPE yada s!l!kondan
Cam aral"ğ"
• Cam yuvas" 24 mm
• Kasalarda 15 – 42 mm’ye kadar cam kal"nl"ğ"
• Düz kanatlarda 15 – 42 mm’ye kadar cam kal"nl"ğ"

Kullan"m alan"
• Normal pencerelerde, "s", ses ve emn!yet muhafazal"
pencerelerde, sürgülerde, balkon ve teras kap"lar"nda
Kal!te kontrol kapsam"
• PVC pencere kal!te kontrol kuruluşu
• RAL !şaret!ne uygun PVC pencere kal!te kontrolü
Yal"t"m s!stemler!
• Kasada ve kanatta cephe çevre çarpma contas"
• S!steme uygun APTK, TPE yada s!l!kon conta
prof!ller!
• Standart renk: Gr!
F!z!ksel özell!kler
• D&N 4108 ve EnEv kapsaml" "s" yal"t"m"
• VD& 2719 SSK (SSK &&’den &V’e kadar) kapsaml" ses
muhafazas"
• D&N V ENV 1627–1630 kapsaml", d!renç s"n"f" 2’ye
göre zorlanmaya karş" özell!kler

• Cam bölmes!z: 25’ten 76 mm’ye kadar
%lave prof!ller
• Bağlant" prof!ller! • Gen!şletme prof!ller! • Den!zl!k
bağlant" prof!ller! • Duvar bağlant"lar" • Bağ prof!ller!
• 'lave takv!ye prof!ller! • Havaland"rma prof!ller! •
Örtü prof!ller!
D&N 18357 norma göre k!l!tleme aksesuar"
• Sektördek! bütün kal!te ve s!stem kontrollü markal"
aksesuarlar
• Kap" ve pencere kollar" b!reysel olarak kullan"lab!l!r
Camlama doğrultusunda Uw pencere değerler!nde
"s" geç!rgenl!ğ!
2
• 1,0’e kadar W/m K "s" ve köşe bağlant"l"
2
• 1,1’e kadar W/m K alüm!nyum ve köşe bağlant"l"
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Prof!l s!stem!
• 70 mm temel yap" der!nl!ğ! !le 5 odac"kl" prof!l
• RAL standartlar"na uygun 3 mm et kal"nl"ğ"
• Göze çarpan konturlar
• Düz kanat
• Kasa kanat komb!nasyonlar"nda 108 mm’den
178 mm’ye kadar görünen toplam yüksekl!k
• VEKA şartnames!ne uygun destek saclar"

Karolaj
• Cam bölmel!: 48, 64, 75, 85,100 ve 118 mm
gen!şl!kte

