Ramen en deuren

Dé oplossing voor nieuwbouw en renovatie
Wanneer u een nieuwe woning gaat bouwen of uw huidige woning wilt opknappen kies dan
voor de onderhoudsvrije kunststof kozijnprofielen van VEKA, hiermee haalt u kwaliteit en
duurzaamheid in huis. Bovendien hebt u er jarenlang geen omkijken naar. VEKA kunststof
kozijnprofielen zijn namelijk oerdegelijk en blijven ook nog eens heel erg lang mooi doordat
weer en wind geen invloed hebben op de kozijnprofielen.

Extra veilig, comfortabel en voordelig wonen
VEKA zorgt ervoor dat u ´s nachts rustig kunt slapen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken
over inbrekers. Dankzij de stalen versterkingen dragen VEKA kunststof kozijnprofielen bij aan
een veilige woning. In combinatie met inbraakveilig hang- en sluitwerk voldoet het aan de
strenge veiligheidseisen.
De kozijnprofielen van VEKA hebben een hoge isolatiewaarde voor zowel warmte als geluid. Ze
zijn namelijk opgebouwd uit meerdere kamers en zijn voorzien van hoogwaardige dichtingen.
Dit zorgt in combinatie met het perfect sluiten van de ramen en deuren voor een aangenaam
verblijf in uw woning en hiermee spaart u aanzienlijk op de stookkosten.
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Verschillende modellen
Afhankelijk van de stijl die uw voorkeur heeft, kunt u bij VEKA kiezen tussen een aantal
modellen.
De kozijnen zijn geschikt voor dik glas en naast de moderne, afgeschuinde profielen van
TOPLINE AD die uitermate geschikt zijn voor een eigentijdse bouwstijl is er TOPLINE NL. Dit
model is speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse markt, rekening houdend met de eisen uit
het Bouwbesluit. TOPLINE NL maakt het mogelijk ramen en deuren toe te passen met behoud
van de dieptewerking.

Aluminium
Aluminium kozijnen van het merk Heroal bieden uitgebreide mogelijkheden, zijn duurzaam,
bieden diverse constructuele technische mogelijkheden en hebben bovendien een zeer hoge
isolatiewaarde. De onderhoudsvriendelijke aluminium ramen en deuren zijn verkrijgbaar in
iedere gewenste RAL kleur en zijn optioneel verkrijgbaar in een structuurlak. Zo bereikt u met
aluminium kozijnen een design dat perfect past bij uw persoonlijke situatie! Uiteraard geplaatst
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met hang- en sluitwerk dat voldoet aan de strenge veiligheidseisen.
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