
Zdvižně posuvné dveře představují perfektní spojení interiéru

s exteriérem. Přinášejí prostoru nový rozměr, propouštějí světlo

a čerstvý vzduch, kdykoliv si přejete. Zároveň Vás spolehlivě

chrání před povětrnostními vlivy a nezvanými návštěvníky.

Je úplně jedno, jestli si pro Váš domov přejete úzký průchod,

velký bezbariérový vstup do zahrady nebo skleněný prvek

přes celou výšku podlaží, který se snadno ovládá.

Kvalitní systémové komponenty VEKA, promyšlené

do nejmenších detailů, umožňují realizaci ideálního řešení

pro každou montážní situaci a každý architektonický styl.

Zejména u velkých skleněných ploch oceníte jeho vynikající 

izolační hodnoty a s nimi spojené úspory nákladů a energie.

  „Náš domov je
    nyní zalitý

     sluncem.“

Partner VEKA ve Vaší blízkosti:

VEKA AG • Dieselstraße 8 • 48324 Sendenhorst • Deutschland • www.veka.de • www.veka.cz •  www.veka.com • Podnik skupiny Laumann Gruppe

Více kvality
VEKA AG, jako jeden z předních světových výrobců profilů

vyrábí výhradně okenní a dveřní profily nejvyšší kvality třídy A

podle ČSN EN 12608. Mimořádně silné vnější i vnitřní stěny 

a propracovaná vícekomorová konstrukce profilů propůjčují 

systému VEKASLIDE 82 vynikající vlastnosti co do stability,

dlouhé životnosti a tepelné izolace.

Profily VEKA v kvalitě třídy A se vyznačují mj. vysokou  

mechanickou odolností. Nedeformují se, jsou odolnější

vůči poškození a šroubové spoje v nich drží lépe než

v profilech nižší kvality. Mimoto zajišťují zlepšenou

tepelnou i protihlukovou izolaci a excelentní odolnost

a funkčnost po celou dobu jejich životnosti – pro bezpečný,

komfortní  a příjemný pocit z bydlení.

Dodržování náročných jakostních norem se průběžně

kontroluje jak interně ve firmě VEKA, tak externě

v nezávislých zkušebnách. Profily z PVC lze bez problému

recyklovat v uzavřeném materiálovém koloběhu – další

plus pro životní prostředí.
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Systém zdvižne posuvných dverí VEKA,
který uspokojí i nárocné požadavky

Úžasný výhled
       Posuvné dveře otevírají obytný prostor



Systém VEKASLIDE 82 byl vyvinut na bázi energeticky 

úsporného okenního profilového systému SOFTLINE 82.  

Díky naprosté systémové kompatibilitě lze do fasády domu 

zabudovat okna i dveře v jednom moderním a štíhlém designu – 

včetně všech výhod energeticky úsporného  okenního systému. 

Stavební hloubka křídel 82 mm umožňuje jeho využití jak pro 

energeticky efektivní novostavby, tak pro dodatečnou montáž 

do stávajících objektů.

Systém těsnění u VEKASLIDE 82 navíc zaručuje maximální 

odolnost vůči větru, nárazovému dešti a zároveň také

poskytuje optimální protihlukovou ochranu.

Díky plně vyztuženým profilům Vám systém VEKASLIDE 82 

společně s bezpečnostním kováním, zámky a funkčním 

zasklením splní i Vaše nejnáročnější požadavky na bezpečnost.

bezbariérové prahy minimalizují výškové rozdíly a eliminují 

nebezpečí zakopnutí. Subtilní konstrukce se štíhlou pohledovou 

šířkou umožňuje velký podíl zasklených ploch  a tím maximální 

přístup světla. Díky výborně izolujícím profilům dosáhnete

se systémem VEKASLIDE 82 vynikajících tepelně izolačních 

hodnot u velkých prosklených ploch. A studená podlaha

v blízkosti posuvných dveří bude také patřit minulosti.

Užívejte si optimálního komfortu bydlení, perfektní funkčnost

a vynikající tepelné izolace– s posuvnými dveřmi VEKASLIDE 82.

Varianty otevírání zdvižně posuvných dveří (příklady)

čtyřdílný prvek se 4 zdvižně  posuvnými křídly

Dveře s posuvným křídlem
dvojdílný prvek se zdvižně 
posuvným křídlem
a pevným prosklením

čtyřdílný prvek se 2 zdvižně posuvnými křídly
a 2 pevnými proskleními 

dvojdílný prvek se
2 zdvižně posuvnými
křídly 

trojdílný prvek se 2 zdvižně
posuvnými křídly a pevným
prosklením

Systém zdvižně posuvných dveří VEKASLIDE 82 díky 

promyšlené geometrii profilů ve spojení s moderními 

izolačními trojskly dosahuje v porovnání s ostatními 

aktuálními okenními konstrukcemi skvělých tepelně 

izolačních hodnot.  V dnešní době už se nemusíte 

rozhodovat mezi optimální izolační hodnotou a velkorysou 

plochou zasklení. Vynikající výsledky hodnot součinitele 

prostupu tepla rámem společně se stavební hloubkou profilu 

dimenzovanou přímo pro vysoce kvalitní skla a jejich stabilitu 

umožňují dveřím VEKASLIDE 82 dosáhnout nejlepších 

tepelně izolačních vlastností.

Významnou roli přitom hraje také inovativní práh a výztuha 

zárubně, které díky jejich dvakrát přerušenému tepelnému 

mostu zajišťují naprosté tepelné oddělení vnější a vnitřní 

zóny bez chladných povrchů. Díky výborné tepelné izolaci 

drahé teplo neuniká a drží se v domě.

Tak si snížíte spotřebu energie, uspoříte náklady  

na vytápění a šetříte životní prostředí.

Udělejte ze svých čtyř stěn něco víc. Systém zdvižně posuvných 

dveří VEKASLIDE 82 umožňuje XXL výhled a splňuje všechny 

požadavky na komfortní bydlení a tepelnou izolaci. 

Systém VEKASLIDE 82 Vám díky místnostem zalitých světlem 

přinese zcela nový pocit z bydlení. Jeho obsluha je přitom velmi 

jednoduchá. Pohybem jedné ruky dokážete snadno otevřít 

dokonce i velké dveřní prvky. Tento systém šetří místo a je tudíž 

ideálním prvkem pro velkorysé řešení prostoru k bydlení. Otevře 

Váš obytný prostor, aniž by Vám neskladná dveřní křídla ubírala 

místo z prostoru k bydlení. Kromě toho extrémně nízké    

Všestrannost
U systému VEKASLIDE 82 můžete posuvná 

křídla s pevně zasklenými díly různě 

kombinovat. Dle daného prostoru si můžete 

zvolit optimální variantu otevírání -

od prostorově úsporných zdvižně posuvných dveří

s jedním posuvným křídlem až po široký volný průchod.

Ze systému VEKASLIDE 82  lze realizovat zdvižně posuvné 

dveře až do šířky 6,50 m a výšky 2,70 m.

Promyšlená rešení v detailu

Doplňková okapnice usnadňuje 

následné dokončovací práce

na terase či balkonu.

Nově vyvinutý práh s integrovanou tepelnou vložkou a dvakrát 

přerušeným tepelným mostem vykazuje vynikající tepelně izolační 

hodnoty a eliminuje studené zóny v podlaze.

Nízká výška prahu a možnost 

připojení v jedné rovině

s podlahou zaručují jeho

bezbariérovost.

VEKASLIDE 82
                    a jeho výhody

Pohodlí
Práh s integrovanou tepelnou vložkou a dvakrát 

přerušeným tepelným mostem společně s obvodovým 

těsněním zajistí u zavřených posuvných dveří,

že chlad, hluk ani prudký nárazový déšť neproniknou 

dovnitř a v místnostech bude příjemně. Při otevřených dveřích

si naopak můžete vychutnávat naprosté volnosti, neboť  jejich 

práh je samozřejmě bezbariérový a díky promyšlené konstrukci 

budete moci Vaše posuvné dveře velice snadno ovládat.

Životnost
Všechny systémy profilů VEKA odpovídají

nejvyšším požadavkům kvality třídy A podle

ČSN EN 12608. Proto i VEKASLIDE 82 zaručuje 

dlouhodobou životnost a bezpečnou funkčnost.

Na hladkém povrchu profilů se navíc nehromadí špína,

je extrémně odolný vůči vlivům počasí, snadno se udržuje

a nikdy se nemusí natírat. Vaše posuvné dveře budou i po 

mnoha letech vypadat stejně dobře jako první den.

Styl
VEKASLIDE 82 nabízí hladké, bezespárové plochy 

rámů bez rušivých hran. Dokonce i těsnění jsou 

překrytá, a tedy prakticky neviditelná. Elegantní 

vzhled se štíhlou pohledovou šířkou lze harmonicky

začlenit do každého stavebního stylu. Neváhejte použít také

různé barevné akcenty – v sytých barvách a dekorech dřeva

nebo s hliníkovým opláštěním ve Vašem oblíbeném odstínu.

Úspornost
                   VEKASLIDE 82 zajišťuje vynikající tepelnou izolaci 

dokonce i u velkých prosklených ploch: dosahuje 

optimální hodnoty Ud na úrovni pasivního domu

do 0,6 W / (m²K)*, a tím pomáhá snižovat náklady

na vytápění a šetří Vám peníze. Snadno tak splní všechny

aktuální požadavky na energetickou efektivitu Vaší nemovitosti.

* se zasklením Ug = 0,4 W/(m²K)

Tak velkorysé,
a prece tak úsporné

Praktický zpusob,
jak vnést do domu 
kousek nebe
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Tak si snížíte spotřebu energie, uspoříte náklady  

na vytápění a šetříte životní prostředí.

Udělejte ze svých čtyř stěn něco víc. Systém zdvižně posuvných 

dveří VEKASLIDE 82 umožňuje XXL výhled a splňuje všechny 

požadavky na komfortní bydlení a tepelnou izolaci. 

Systém VEKASLIDE 82 Vám díky místnostem zalitých světlem 

přinese zcela nový pocit z bydlení. Jeho obsluha je přitom velmi 

jednoduchá. Pohybem jedné ruky dokážete snadno otevřít 

dokonce i velké dveřní prvky. Tento systém šetří místo a je tudíž 

ideálním prvkem pro velkorysé řešení prostoru k bydlení. Otevře 

Váš obytný prostor, aniž by Vám neskladná dveřní křídla ubírala 

místo z prostoru k bydlení. Kromě toho extrémně nízké    

Všestrannost
U systému VEKASLIDE 82 můžete posuvná 

křídla s pevně zasklenými díly různě 

kombinovat. Dle daného prostoru si můžete 

zvolit optimální variantu otevírání -

od prostorově úsporných zdvižně posuvných dveří

s jedním posuvným křídlem až po široký volný průchod.

Ze systému VEKASLIDE 82  lze realizovat zdvižně posuvné 

dveře až do šířky 6,50 m a výšky 2,70 m.

Promyšlená rešení v detailu

Doplňková okapnice usnadňuje 

následné dokončovací práce

na terase či balkonu.

Nově vyvinutý práh s integrovanou tepelnou vložkou a dvakrát 

přerušeným tepelným mostem vykazuje vynikající tepelně izolační 

hodnoty a eliminuje studené zóny v podlaze.

Nízká výška prahu a možnost 

připojení v jedné rovině

s podlahou zaručují jeho

bezbariérovost.

VEKASLIDE 82
                    a jeho výhody

Pohodlí
Práh s integrovanou tepelnou vložkou a dvakrát 

přerušeným tepelným mostem společně s obvodovým 

těsněním zajistí u zavřených posuvných dveří,

že chlad, hluk ani prudký nárazový déšť neproniknou 

dovnitř a v místnostech bude příjemně. Při otevřených dveřích

si naopak můžete vychutnávat naprosté volnosti, neboť  jejich 

práh je samozřejmě bezbariérový a díky promyšlené konstrukci 

budete moci Vaše posuvné dveře velice snadno ovládat.

Životnost
Všechny systémy profilů VEKA odpovídají

nejvyšším požadavkům kvality třídy A podle

ČSN EN 12608. Proto i VEKASLIDE 82 zaručuje 

dlouhodobou životnost a bezpečnou funkčnost.

Na hladkém povrchu profilů se navíc nehromadí špína,

je extrémně odolný vůči vlivům počasí, snadno se udržuje

a nikdy se nemusí natírat. Vaše posuvné dveře budou i po 

mnoha letech vypadat stejně dobře jako první den.

Styl
VEKASLIDE 82 nabízí hladké, bezespárové plochy 

rámů bez rušivých hran. Dokonce i těsnění jsou 

překrytá, a tedy prakticky neviditelná. Elegantní 

vzhled se štíhlou pohledovou šířkou lze harmonicky

začlenit do každého stavebního stylu. Neváhejte použít také

různé barevné akcenty – v sytých barvách a dekorech dřeva

nebo s hliníkovým opláštěním ve Vašem oblíbeném odstínu.

Úspornost
                   VEKASLIDE 82 zajišťuje vynikající tepelnou izolaci 

dokonce i u velkých prosklených ploch: dosahuje 

optimální hodnoty Ud na úrovni pasivního domu

do 0,6 W / (m²K)*, a tím pomáhá snižovat náklady

na vytápění a šetří Vám peníze. Snadno tak splní všechny

aktuální požadavky na energetickou efektivitu Vaší nemovitosti.

* se zasklením Ug = 0,4 W/(m²K)

Tak velkorysé,
a prece tak úsporné

Praktický zpusob,
jak vnést do domu 
kousek nebe



Zdvižně posuvné dveře představují perfektní spojení interiéru

s exteriérem. Přinášejí prostoru nový rozměr, propouštějí světlo

a čerstvý vzduch, kdykoliv si přejete. Zároveň Vás spolehlivě

chrání před povětrnostními vlivy a nezvanými návštěvníky.

Je úplně jedno, jestli si pro Váš domov přejete úzký průchod,

velký bezbariérový vstup do zahrady nebo skleněný prvek

přes celou výšku podlaží, který se snadno ovládá.

Kvalitní systémové komponenty VEKA, promyšlené

do nejmenších detailů, umožňují realizaci ideálního řešení

pro každou montážní situaci a každý architektonický styl.

Zejména u velkých skleněných ploch oceníte jeho vynikající 

izolační hodnoty a s nimi spojené úspory nákladů a energie.

 „Náš domov je
    nyní zalitý

 sluncem.“

Partner VEKA ve Vaší blízkosti:

VEKA AG • Dieselstraße 8 • 48324 Sendenhorst • Deutschland • www.veka.de • www.veka.cz •  www.veka.com • Podnik skupiny Laumann Gruppe

Více kvality
VEKA AG, jako jeden z předních světových výrobců profilů

vyrábí výhradně okenní a dveřní profily nejvyšší kvality třídy A

podle ČSN EN 12608. Mimořádně silné vnější i vnitřní stěny 

a propracovaná vícekomorová konstrukce profilů propůjčují 

systému VEKASLIDE 82 vynikající vlastnosti co do stability,

dlouhé životnosti a tepelné izolace.

Profily VEKA v kvalitě třídy A se vyznačují mj. vysokou  

mechanickou odolností. Nedeformují se, jsou odolnější

vůči poškození a šroubové spoje v nich drží lépe než

v profilech nižší kvality. Mimoto zajišťují zlepšenou

tepelnou i protihlukovou izolaci a excelentní odolnost

a funkčnost po celou dobu jejich životnosti – pro bezpečný,

komfortní  a příjemný pocit z bydlení.

Dodržování náročných jakostních norem se průběžně

kontroluje jak interně ve firmě VEKA, tak externě

v nezávislých zkušebnách. Profily z PVC lze bez problému

recyklovat v uzavřeném materiálovém koloběhu – další

plus pro životní prostředí.
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Úžasný výhled
      Posuvné dveře otevírají obytný prostor
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