
VEKASLIDE 82 werd ontwikkeld op basis van SOFTLINE 82, 
het nieuwe energiebesparende raamsysteem van VEKA. 
Dankzij de volledige systeemcompatibiliteit kunnen ramen 
en deuren uniform geïntegreerd worden in de gevel in een 
modern, strak design, compleet met de energiebesparende 
voordelen van het raamsysteem. De vleugelbouwdiepte van 
82 mm is ideaal, zowel voor energie-efficiënte nieuwbouw 
als voor renovatie

Het afdichtingssysteem van VEKASLIDE 82 staat bovendien 
borg voor de best wind- en slagregendichtheid en voor 
optimale geluidsisolatie. Daar komt bij de VEKASLIDE 82 
veiligheid biedt dankzij de omlopende versterkingen in het 
profiel. Met speciale soorten beslag, functionele beglazing 
en vergrendelingen kan het betrouwbare systeem gemak-
kelijk worden aangepast aan uw individuele veiligheidsbe-
hoeften.

VEKASLIDE 82:
de voordelen in een oogopslag
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De aanschuifbare waterlijst 

vergemakkelijkt toekomstige 

aanpassingen aan ter ras of balkon. 

De nieuw ontwikkelde onder dorpel maa kt uitstekende 

isolatiewaarden mogelijk dankzij de duothermische scheiding 

met geïntegr eerde isolatiewig.  

De vlakke randen van de 

dorpel met ver zonken afdichting 

maken het systeem obstakelvrij. 



Een hefschuifdeur is de perfecte verbinding tussen binnen en 

buiten. De hefschuifdeur biedt u enerzijds ruimte, licht en 

frisse lucht, en beschermt u anderzijds tegen weer, wind en 

ongenode gasten. Wilt u een smalle doorgang, een ruime, 

obstakelvrije toegang tot de tuin of kamerhoge en toch licht 

lopende glaselementen aan uw leefruimtes toevoegen? 

Met de tot in het kleinste detail doordachte systeem-

onderdelen van VEKA kan voor elke situatie en bouwstijl 

de ideale oplossing gerealiseerd worden. Bovendien bespaart 

u met VEKASLIDE 82 geld en energie. Het systeem maakt

uitstekende isolatiewaarden mogelijk, in het bijzonder bij

grote glazen oppervlakken.

Schuifdeuren openen leefruimtes Kwaliteit, vertrouwen en zekerheid

Huizen bouwen en renoveren is een zaak van vertrouwen. 

Daarbij komt het vooral op een betrouwbare partner aan. 

Als betrokken en competent VEKA specialist adviseren wij 

Goed geadviseerd door de ramenvakman

U krijgt meer kwaliteit

u deskundig bij alle vragen over ramen en deuren. Op onze

ambachtelijke vakbekwaamheid en op de modernste raam-

techniek van bewezen kwaliteit kunt u dan ook vertrouwen!

Als een van de wereldwijd toonaangevende profi elfabrikanten 

produceert VEKA AG uitsluitend raam- en deurprofi elen van 

het hoogste kwaliteitsniveau, conform DIN EN 12608 

(klasse A). Aan de bijzonder sterke buiten- en binnenwanden 

van deze kwaliteitsklasse en de geavanceerde multikamer-

constructie dankt VEKASLIDE 82 zijn uitstekende eigenschap-

pen voor wat betreft stabiliteit, duurzaamheid en thermische 

isolatie. 

De VEKA profi elen in klasse-A-kwaliteit conform 

DIN EN 12608 onderscheiden zich onder andere door hun 

hoge mechanische belastbaarheid: ze zijn breukbestendiger, 

vormvaster en geven schroefverbindingen een stevigere grip 

dan profi elen van mindere kwaliteit. Bovendien bieden ze een 

betere thermische isolatie en geluidsisolatie, evenals een 

uitstekende werking gedurende de hele levensduur. VEKA 

profi elen staan dan ook borg voor een veilig, comfortabel en 

behaaglijk woongevoel. 

Het naleven van de hoge kwaliteitsnorm wordt zowel intern 

door VEKA als extern door onafhankelijke instituten continu 

gecontroleerd. Ten slotte bieden de kunststof profi elen van 

VEKA ook een belangrijk milieuvoordeel: ze kunnen zonder 

problemen gerecycled worden in een gesloten materiaal-

kringloop. 

Prachtig uitzicht
 “Puur genieten:

het gevoel van
       buiten en het 
comfort van binnen!”
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