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SOFTLINE 76
Ablakrendszer

Üveg/panel Beépítési UW -értékLégkamrák Vasalat Indulóár
mélység(mm-ig)

24-44mm 76mm 5 Roto0,6 W/m2k egyedi

  

SOFTLINE 76

A Softline 76 profilcsalád a Veka legújabb fejleszté-
sű „A” kategóriás, középtömítéses rendszere. Minden 
egyes főprofilja kizárólag RAL-A minősítésű, azaz mini-
mum 3 mm-es falvastagságú ! A Softline 76 nyílászáró 
család létrehozása során elsősorban a kedvező ár/ér-
ték arány volt fókuszban. Fontos volt ezen kívül, hogy a 
profil alkalmas legyen korszerű háromrétegű hőszigete-
lő üvegezés fogadására. Uw=0.87 W/m2K (1230x1480m 
méretű ablak 0.6-os melegperemes üvegezéssel)
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SOFTLINE 82
Ablakrendszer

Üveg/panel Beépítési UW -értékLégkamrák Vasalat Indulóár
mélység(mm-ig)

44-48mm 82mm 7 Roto0,5 W/m2k egyedi

SOFTLINE 82

A Softline 82 profilcsalád a Veka új fejlesztésű „A” kategóri-
ás, középtömítéses rendszere. Minden egyes főprofilja kizáró-
lag RAL-A minősítésű, azaz minimum 3 mm-es falvastagságú! 
Minden más rendszernél komplexebb megoldásokkal, hi-
ánytalan profilválasztékkal. A 82 mm beépítési mélység mel-
lett, 7 légkamrát alakítottak ki. A középső extra gumitömítés 
hozzájárul a megnövelt légzáráshoz és hangszigeteléshez.
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ALPHALINE 90
Ablakrendszer

Üveg/panel Beépítési UW -értékLégkamrák Vasalat Indulóár
mélység(mm-ig)

44-48mm 90mm 6 Roto0,5 W/m2k egyedi

ALPHALINE 90

Az Alphaline 90 nyílászárócsalád a piacon évek óta egye-
dülálló Veka Alphaline 90 MD profilból készül. Valódi PVC víz-
gátas, 6 légkamrás, 90 mm-es beépítési mélységű nyílászá-
ró, mely nagyon magasra emelte a mércét. A háromszoros 
gumitömítés, a középen végigfutó vízgát, a 48 mm-es üveg 
befogadására alkalmas profil, egyedi formaterve mellett 
páratlan statikai és hőszigetelő képességekkel rendelkezik.
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SOTLINE 76
Ajtórendszer

Üveg/panel Beépítési UW -értékLégkamrák Vasalat Indulóár
mélység(mm-ig)

24-44mm 76mm 5 Roto DS0,6 W/m2k egyedi

SOFTLINE 76

76 MD profilból gyártott, középtömítéses, 5 légkamrás, 
76 mm-es beépítési mélységű PVC bejárati ajtó, ideá-
lis választás lehet mindazoknak, akik megbízható minő-
ségű, kedvező ár-érték arányú technológiát keresnek, le-
gyen szó akár új építésű házról, akár lakásfelújításról. Az 
profil 44 mm-es üveg vagy panel befogadására alkalmas.
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SOFTLINE 82
Ajtórendszer

Üveg/panel Beépítési UW -értékLégkamrák Vasalat Indulóár
mélység(mm-ig)

44-48mm 82mm 7 Roto DS0,5 W/m2k egyedi

SOFTLINE 82

82 MD profilból gyártott, középtömítéses, 7 légkamrás tok 
– 5 légkamrás szárny, 82 mm-es beépítési mélységű be-
járati ajtó, mely ideális választás lehet mindazoknak, akik 
a legújabb fejlesztésű, legkorszerűbb technológiát kere-
sik. A háromszoros gumitömítés, a megnövelt üvegezé-
si mélység és a 48 mm-es panel vagy üveg befogadásá-
ra alkalmas profil kiemelkedő hőszigetelést eredményez.
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HST SOFTLINE
Toló rendszer

Üveg/panel Beépítési UW -érték Vasalat Indulóár
mélység(mm-ig)

48mm 194mm Roto0,5 W/m2k egyedi

HST SOFTLINE

Az emelő toló ajtó rendszer az átgondolt profilgeometri-
ának és a modern 3 rétegű hőszigetelő üvegezésnek kö-
szönhetően a legújabb nyílászáró konstrukciók szintjével ösz-
szhangban a legjobb hőszigetelési értékeket biztosítja. Így 
Ön nem kényszerül a hőszigetelés és a nagyfelületű abla-
kok közötti választásra. A kiváló Uf = 1.4W/(m2K) tok érték, 
a magas szigetelési értékhez tervezett beépítési mélység és 
stabilitás a legjobb hőszigetelési tulajdonságokat biztosítja.
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Cégünk nyílászáró rendszerek gyártásával, forgalmazásával és kivitelezésével foglalkozik. Ebben segít bennünket 
a több éves tapasztalat és a folyamatos fejlesztés. Ami megkülönböztet bennünket a versenyképes gyártóktól az a 
képesség, hogy az ajánlatainkat ügyfeleink elvárásaihoz, valamint a változó trendekhez igazítjuk

      Több mint minőség

Az Indoortech® s.r.o. termékei technológiailag fejlett anyagokból, modern gyártási folyamatokból és alkalmazotta-
ink felbecsülhetetlen értékű tapasztalatából állnak. Ügyfeleinknek és partnereinknek segítünk a tervezéstől a gyár-
táson át az összeszerelésig. Beszállítóink is osztják a minőség iránti kompromisszum nélküli elkötelezettségünket. 
Minősített csapatunk sok éves gyártási tapasztalattal rendelkezik, amely jelentős hatással van termékeink magas 
minőségére. Tapasztalt technikusaink még a legbonyolultabb kérdésekkel is megbirkóznak. Garantáljuk a minősé-
get, amellyel ablakaink megfelelnek a laboratóriumi vizsgálatok legszigorúbb előírásainak is. Küldetésünk az, hogy 
ügyfeleinknek elégedettséget nyújtsunk.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a jó üzleti kapcsolatok alapja a nyílt kommunikáció. Ügyfeleink kommunikálhatnak 
a képesített tanácsadók többnyelvű csapatával és a regionális ügyfélszolgálati tanácsadókkal. (magyar, szlovák, 
angol, francia, német). Minden megkeresést, tervezést vagy megrendelést külön-külön szakmailag és műszaki 
tartalmilag ellenőrzünk annak érdekében, hogy a legmegfelelőbb minőségi összetevőket alkalmazzuk.
A neves beszállítókkal folytatott partnerségi együttműködésnek köszönhetően sokféle nyílászáró rendszer választé-
kát kínáljuk. A legjobbakkal működünk együtt a legkedvezőbb megoldások biztosítása érdekében. Vegye fel velünk 
a kapcsolatot és jelezze számunkra, hogy mire van szüksége a projekt kivitelezéséhez és mi optimális megoldást 
javasolunk az Ön számára.

Munkatársaink elkötelezettségének köszönhetően sikeresen vezetjük be az innovációkat tevékenységeink folyama-
taiba. Vásárlóinknak és üzleti partnereiknek köszönhetően lehetőségünk van részt venni egyedi projektek létreho-
zásában.

Figyelembe vesszük:
 • Üzleti partnereink számára a legszélesebb körű, kiváló minőségű terméket és professzionális kiszolgálást nyújtunk

 • Viszonteladóink számára teljes marketing és kommunikációs támogatást adunk

 • Alkalmazottaink számára többirányú fejlődést biztosítunk

 • Termékeink a legfejlettebb technológiákkal készülnek

Úgy gondoljuk a siker kulcselemei a részletekig menő ajánlat, a sok éves szakmai tapasztalat és a képesített al-
kalmazottak. A tökéletességre törekszünk, és ezért fontos számunkra, hogy tovább bővítsük az elégedett ügyfelek 
körét. Gyorsan fejlődünk és elérjük céljainkat, sőt a bennünket inspiráló elv garantálja a hatékonyságot és a ki-
tartást. Fontos számunkra cégünk erőforrásainak folyamatos fejlesztése és ez a stratégia mérhető eredményeket 
hoz. Nem félünk a kihívásoktól, mert az az elv vezérel minket, hogy a legbonyolultabb projektet is sikeresen végre 
lehet hajtani.
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