Waarom kiezen voor TOPLINE NL van VEKA?

Vakkundige verwerking
VEKA profielen worden op

Vijf-kamer profiel voor een optimale isolatie Uw1.4/m2K
Standaard voorzien van grijze dichtingen, visueel eigentijds en kleurvast
Deurprofielen met extra versterkte stalen kernen geven een grotere
stijfheid en stabiliteit aan de tegenwoordige vraag naar 2.30 meter hoge
deuren zoals vastgelegd in het nieuwe bouwbesluit
Extra staalverstrekte stijlen van de kozijnen in verband met verhoging
van verdiepingsvloeren naar 2.60 meter
De facetten (afgeschuinde kanten) van het profiel geven een
markant Hollandse uitstraling
Vergroting van de glassponning zodat 42mm beglazing kan worden
toegepast zonder uitbouwprofielen. Dit biedt extra mogelijkheden bij
geluidwerende projecten en levert een betere thermische isolatie
Glaslatten voldoen aan inbraakwerende eisen zonder dat extra
voorzieningen moeten worden getroffen
Profielen zijn leverbaar in 32 kleuren en in diverse structuren
Verdekte ontwatering van de sponningen waardoor geen kapjes
of sleuven zichtbaar zijn

vakkundige wijze verwerkt
tot hoogwaardige kozijnen.
Om gegarandeerde kwaliteit
te waarborgen, werkt VEKA
enkel samen met een selecte
groep geautoriseerde
verwerkers. Deze VEKA kozijnspecialisten combineren de
modernste techniek met
ambachtelijk vakmanschap.
Vanaf de allereerste
opmeetfase tot en met
de uiteindelijke montage
staan zij garant dat de synthese van functionaliteit en
schoonheid ook bij u optimaal
tot haar recht komt.
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De synthese
van functionaliteit
en schoonheid.

Nieuwbouw of renovatie

U heeft de kleuren voor ’t uitkiezen

VEKA biedt u altijd een kunststof
toepassing in stijl.

U dacht dat kunststof kozijnen per definitie
’spierwit’ zijn? Dan brengen wij u graag op
andere gedachten! Met VEKA kozijnprofielen
heeft u namelijk de keuze uit een breed
palet genuanceerde tinten, van uitgesproken
eigentijds naar traditioneel.
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Een klein voorbeeld van
de vele VEKA kleurschakeringen.
Informeer bij uw VEKA dealer.

Ook de entree kan VEKA volledig voor

zien er ook nog eens oogstrelend uit. Dankzij
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nieuwbouwwoning, ongeacht de architec-

Uiteraard levert VEKA kunststof
schuifpuien in alle soorten en maten.

beurten behoren tot het verleden.

Onder het prettige uiterlijk van VEKA

TOPLINE kozijnprofielen van VEKA zijn
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kozijnen schuilt een minstens zo belangrijk

opgebouwd uit meerdere kamers en

voorzien van een

innerlijk. Dankzij de constructie, met

voorzien van hoogwaardige dichtingen.

Een rustig gevoel: de beste beveiliging
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Ontworpen voor de Nederlandse smaak

In de hedendaagse bouw is goede

u bespaart op uw stookkosten en

stalen versterking in de profielconstructie

De Nederlandse bouw, van oud en statig tot

ventilatie van groot belang om een

hinderlijke geluiden van buiten dringen

wordt hiermee de allerhoogste mate van
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inbraakwerendheid gerealiseerd.

buitengewoon fraaie en
harmonieuze oplossingen.

als fonkelnieuw.
Deze schitterende ranke
TOPLINE entree is uitgevoerd met alle
inbraakwerende voorzieningen.

We kozen ook voor kunststof
vanwege het minimale onderhoud
We hebben beiden een erg goede maar wel
drukke baan. Annemiek is grafisch ontwerper,
heeft haar studio thuis en is er gelukkig
om onze twee kleintjes op te vangen. Veel vrije
tijd hebben we dus niet.
Onderhoud aan ons huis moet dus echt simpel

VEKA toepassingen laten zich

en snel kunnen. De VEKA kozijnen en deuren

harmonieus combineren met strakke,

zijn héél makkelijk schoon te houden. Ik zou

eigentijdse architectuur.

niet moeten denken aan schilderen!

Dat ranke en slanke van de TOPLINE toepassingen
gaf bij ons helemaal de doorslag.
Wij zijn echt van die types die éérst kijken of iets mooi is. Daarom zijn we al heel snel op VEKA uitgeko-

onderhoudskosten, ventilatie, afdichting,

men. En toen ontdekten we dat het met die praktische kant ook wel goed zat. Wat een gemak! We hebben

hang- en sluitwerk. Je kunt gewoon zien

geen moment meer over onze keuze getwijfeld.

dat het is gemaakt voor jaren en jaren
onbezorgd gebruiksgemak.

Voor iedere vorm en toepassing

We hebben gekozen voor een basic

was er een oplossing

combinatie van crèmewitte kozijnen en

Al onze buitendeuren

Er zitten aan ons huis nogal wat ongebrui-

antracietgrijs voor de draaiende delen.

zijn geleverd door VEKA

kelijke vormen. Wij vinden dat prachtig;

Prachtig zoals de kunststof deuren zijn

dat eigenzinnige karakter is juist de reden

Gek hè, dat we het steeds

opgenomen in het totaal. En je moet echt

dat we voor dit ontwerp hebben gekozen.

maar weer hebben over mooi

wel drie keer kijken wil je het verschil

De kozijnen benadrukken het strakke sobere

Terwijl er ook tal van andere details pleiten

zien met een houten deur.

design op een terughoudende wijze.

voor VEKA: lange levensduur, lage

Onderhoud? Lapje erover en je bent klaar!

We zijn aangenaam verrast
door de hoge isolatiewaarde
Omdat ons huis zo landelijk gelegen is moet je
vooral ‘s winters goed gewapend zijn tegen die gure
oostenwind. Dat onze VEKA kozijnen en deuren
uitstekend isoleren blijkt wel uit de gasjaarrekening.
Die valt, gezien de grote inhoud van ons pand,
geweldig mee. We kregen zelfs wat terug.

VEKA laat zien dat ook romantiek
uitstekend vertaald kan worden in
onderhoudsarm kunststof!

We hebben lang gezocht, maar dat echt
Hollandse kozijn maakt VEKA als geen ander.
Tja, wat wisten wij nou van kunststof? Heel eerlijk

Veiligheid vonden we ook

gezegd waren we bang dat het materiaal niet

een heel belangrijk item

zou passen bij de bouwstijl van ons huis. Maar

We wonen hier heerlijk, lekker achteraf

VEKA bewees dat we ongelijk hadden: die warme,

en met volop rust. Maar als je zo woont,

romantische uitstraling is precies wat we zochten!

moet je wel goede maatregelen nemen
tegen mogelijke indringers. In nauw overleg

Zelfs in de karakteristieke dakkapel is

met de VEKA dealer zijn we aan het werk

Een VEKA toepassing geheel volgens

kunststof van VEKA toegepast

De mensen van VEKA glimlachten alleen

gegaan. Met de mogelijkheden van VEKA

de eisen van ’Duurzaam Bouwen’.

Ziet u die dakkapel daar? Dat is nou typisch

maar... Wij zijn, samen met onze architect,

hebben we alle deuren en ramen optimaal

De lage dorpel, die ook kan worden

zo’n geval waarvan wij dachten: dat kan

zeer te spreken over het resultaat. Ook als je

kunnen beveiligen tegen inbraak. En dat

dus nooit worden uitgevoerd in kunststof.

het van dichtbij bekijkt: grote klasse!

gevoel geeft ons nóg meer rust...

toegepast bij bijvoorbeeld een voordeur,
maakt de woning extra toegankelijk.

