
01
0-

05
-6

-0
10

7 
D

 

„ W i j  b e s p a r e n
h é é l  v e e l  e n e r g i e ! “

Pro� elsysteem
• Energie-effi ciëntie van topklasse: voor energiezuinige 

woning en passiefhuis.
• 82-mm systeem met meerkamergeometrie.
• Wanddikte voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaard: 

KOMO-Klasse A conform EN 12608. 
• VEKA kwaliteit staat voor stabiliteit, lange levensduur en 

betrouwbaarheid.
• De stalen versterkingen conform de VEKA versterkingsricht-

lijnen hebben hun waarde in de afgelopen decennia bewezen. 
• Perfect voor zowel nieuwbouw als renovatie.

Glassponning
• Sponningsdiepte van 25 mm voor verbeterde warmte-isolatie.
• Groot beglazingsspectrum van 24 mm tot 52 mm glasdikte 

kan naar individuele behoefte worden toegepast in kozijnen, 
ramen en deuren.

Vrijheid om te creëren
• Keuze uit vijftig kleur- en decorvarianten. Daarnaast: luxe 

metallic varianten. 
• Kleur- en decorvarianten kunnen naar smaak enkel- of 

dubbelzijdig worden aangebracht. Zo kan de binnenzijde van 
een deur of raam een andere kleur krijgen dan de buitenzijde. 

Energie-ef� ciëntie
• SOFTLINE 82 voldoet voor: energiezuinige woning 

(Uw 1,1 W/(m2K)) tot passiefhuis (Uw 0,73 W/(m2K)). 
Bij drielaags beglazing zijn Uw-waarden tot 0,67 W/(m2K) 
mogelijk. 

• Het systeem voldoet aan de huidige regelgeving, en ook 
aan de te verwachten aanscherpingen van de wettelijke 
eisen. SOFTLINE staat borg voor energiebesparing en minder 
stookkosten: een lonende investering voor de lange termijn.

Dichtingen
• Op drie dichtingsniveaus worden geluid, kou, vocht en tocht 

geweerd. Voor extra isolatie is tussen raam en kozijn een 
middendichting aangebracht.

• Hoogwaardige dichtingen in grijs of zwart.
• Ook als aanslagdichtingssysteem voor naar buitendraaiende 

deuren.

Duurzaamheid
• Milieuvriendelijk dankzij energie- en grondstofbesparende 

productieprocessen.
• SOFTLINE 82 profi elen zijn recyclebaar.

Goed advies van uw raamspecialist

Bij bouwen en renoveren speelt vertrouwen een grote rol. 

Daarbij komt het vooral aan op betrouwbare partners. Bij 

alle vragen over ramen en deuren denken wij als

VEKA vakbedrijf met u mee en geven wij deskundig ad-

vies. Op ons vakmanschap kunt u vertrouwen, evenals op 

de modernste en op kwaliteit geteste raamtechniek.

technische kwaliteiten geven de doorslag
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Warmte-isolatie en stabiliteit
Of het nu gaat om zekerheid, functionaliteit en isolatie: 

SOFTLINE 82 voldoet aan alle eisen. De thermisch 

geoptimaliseerde profi elgeometrie zorgt voor optimale 

isolatiewaarden. De unieke VEKA kwaliteit – dikwandige 

profi elen volgens KOMO-klasse A – staat borg voor ongekende 

stabiliteit. Daardoor kunt u met een gerust hart voor 

verdiepingshoge glasoppervlakken kiezen. Ze zijn bestand tegen 

hoge windbelasting; ze staan als een huis. Kwaliteit, vertrouwen en zekerheid



Innovatief Systeem - 
bewezen kwaliteit:

KOMO-klasse A!

Kleine ramen of de grootste deuren van Europa? Met SOFTLINE 

82 zien glaselementen er altijd elegant uit. SOFTLINE 82 is een 

bijzonder stabiel systeem met unieke isolerende eigenschappen. 

Kiest u voor moderne, verdiepingshoge glasoppervlakken? Met 

SOFTLINE 82 bent u verzekerd van uitstekende energie-effi ciëntie 

en dus lagere stookkosten. Maar ook voor duurzaam renoveren 

in stijl is SOFTLINE 82 het juiste systeem. Maximale besparing op 

de stookkosten realiseert u door SOFTLINE 82 te combineren met 

drielaags beglazing. SOFTLINE 82 kan echter ook worden gebruikt 

in combinatie met dubbel glas. 

Bij de fi nishing touch laat SOFTLINE 82 niets te wensen over. 

In vormen en kleuren maakt u de keuzes die bij uw huis en uw 

smaak passen.

Besparen op energiekosten
De innovatieve meerkamerconstructie 

van het VEKA systeem zorgt voor een 

uitzonderlijk laag warmteverlies. Het 

resultaat: minder energieverbruik en lagere stookkosten.

Aangenaam woonklimaat
De raamprofi elsystemen van 

SOFTLINE 82 hebben uitstekende 

isolerende eigenschappen. Dat voelt 

u: er treden minimale kleine tempera-

tuurverschillen op en het blijft behaaglijk binnen. Bovendien 

houden de afdichtingen kou en vocht buiten. 

Meer veiligheid
Ramen en kozijnen moeten afhankelijk 

van hun plaats in een gebouw aan 

diverse veiligheidseisen voldoen. Met het 

juiste hang- en sluitwerk en beglazing 

kunnen de ramen van VEKA profi elen volgens individuele wensen 

inbraakvertragend worden uitgerust.

Kleuren naar keuze
Creatieve accenten aanbrengen? U maakt 

de keuzes die bij uw smaak en woning 

passen, want SOFTLINE 82 is leverbaar 

in maar liefst vijftig kleuren en houtdecors. Voor een extra luxe 

uitstraling kunt u bovendien kiezen uit metallic kleurvarianten.

Waarde voor de toekomst
Nieuwe ramen vormen een lonende 

investering, aangezien ze de waarde van 

uw huis verhogen. De hoogwaardige 

VEKA profi elen blijven dankzij hun extra gladde oppervlak jaren-

lang mooi. Ze geven vuil geen kans, zijn gemakkelijk en snel te 

reinigen én hoeven nooit geschilderd te worden. 
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De stookkosten blijven maar stijgen. Daarom introduceert VEKA 

een effectieve oplossing voor energiebesparing: het kunststof 

raamprofi elsysteem SOFTLINE 82. Met de moderne kunststof-

ramen van SOFTLINE 82 optimaliseert u de energiebalans van 

uw huis en geniet u van het hoogste wooncomfort. De meer-

kamerisolatietechniek en de uiterst effectieve afdichtingen 

verminderen het energieverbruik en zorgen het hele jaar door 

Dankzij de inbouwdiepte van 82 mm is het systeem 
 geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie.

De uitstekende warmte-isolatie zorgt voor een aangenaam 
klimaat in huis. De warmte-isolatie is het resultaat van de 
innovatieve meerkamertechniek, die Uw-waarden tot 0,67 
W/(m2 K) mogelijk maakt.

De hoogwaardige afdichtingen houden geluid, kou, tocht 
en vocht buiten.

De stalen versterkingen zorgen voor blijvende functionaliteit, 
stabiliteit en werken inbraakvertragend.

Het strakke design, de elegante vormen en het licht 
 afgeronde pro� el past bij elke bouwstijl.

Optimale geluidsisolatie
Geluidshinder vermindert het woon-

comfort en kan zelfs schadelijk zijn voor 

de gezondheid. Ramen van VEKA profi elen 

bieden in de standaarduitvoering al een 

goede bescherming tegen lawaai. Indien gewenst, kunnen ze zelfs 

aan de hoogste geluidsisolatieklasse voldoen.
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Slank design met de beste 
 isolerende eigenschappen

Het moderne VEKA pro� el 
waarmee u blijft besparen

voor een prettig binnenklimaat. Van deze voordelen zult u lang 

profi jt hebben. De sterkte van de dikwandige profi elen voldoet 

namelijk aan de hoogste kwaliteitsnorm: KOMO-Klasse A. Dat 

geeft u de zekerheid dat ze vele jaren meegaan! En of u nu in 

een nieuwbouwwoning of een fraai gerenoveerd pand woont: 

het strakke design van SOFTLINE 82 past altijd bij de bouwstijl 

van uw huis.

Slank design met de beste 
 isolerende eigenschappen
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