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Qualidade e inovação.
A excelência de um perfil.
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Empresa 

Na VEKA, gostamos de dar 
omelhor de nós. Desenhamos 
novos produtos e serviços que 
ajudam os nossos clientes  
a crescer diariamente.
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50 anos de experiência  
que nos posicionaram como 
líder a nível mundial no 
fabrico de perfis de PVC para 
janelas, portas e estores. 

A melhor qualidade.  
Operamos em 80 mercados  
com uma filosofia comum:  
em cada lugar, compreender  
os clientes locais e comprometer-
nos com as suas exigências e 
necessidades. Com tecnologia  
de vanguarda e rigorosos 
controlos de qualidade.

Tornamos possível 
aquilo que imagina
A qualidade dos nossos produtos e uma excelente 
gestão empresarial permitiram que sejamos 
reconhecidos internacionalmente. Para nós o segredo 
do sucesso reside numa estreita colaboração com os 
nossos clientes. Juntos, chegamos mais longe. 

Em 4 continentes.  
Há cinco décadas que 
trabalhamos para profissionais  
de todo o mundo, através  
de 38 filiais e 24 instalações  
de fabrico. 

A equipa humana.  
Gostamos de falar das pessoas.  
São elas as que tornam possível a 
empatia e a colaboração. Por isso, 
a nossa equipa humana trabalha 
com e para os seus clientes.  
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Dedicados meio século  
ao desenho, 
desenvolvimento, produção e 
comercialização de perfis de 
PVC para caixilharia exterior”

A cidade de Senderhorst (norte da Alemanha) viu como passámos de ser 
uma pequena fábrica de estores em 1969 a produzir sistemas de janelas 
dois anos depois e a expandir-nos a nível internacional durante os anos 80. 
A marca VEKA ultrapassou fronteiras ao manter a sua própria essência e 
filosofia: perguntar aos clientes, em qualquer idioma, “o que podemos 
fazer por si?”. 

Confiança firme no mercado ibérico.  Somos das poucas empresas de 
PVC com instalação de fabrico no país.

Entender os nossos clientes foi sempre uma prioridade para poder gerir 
cada passo com habilidade. Por isso, quando chegámos em 1984 a Espanha, 
Burgos, tivemos a capacidade de nos adaptarmos às exigências locais. 
Talvez porque a versatilidade do PVC está no nosso ADN, implementámos 
uma equipa multidisciplinar que adaptou os métodos de fabrico às 
necessidades do mercado ibérico.

Inovámos com tecnologia de vanguarda para nos adiantarmos às 
exigências do futuro. 

Continuamos a apostar na melhoria e adaptação dos nossos produtos 
e serviços à exigência mundial do mercado. Com a oferta de soluções 
e sistemas mais eficientes, comprometidos com o meio ambiente e a 
máxima poupança de energia. 



Na VEKA, há 50 anos que 
adequamos o PVC, através de 
aditivos, aos ambientes e condições 
climáticas de cada mercado

Qualidade
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A qualidade dos nossos produtos tem um reconhecimento 
internacional porque somos capazes de oferecer o material que 
requer cada região. 

Os sistemas de perfis PVC são fabricados a partir de PVC 
modificado através de aditivos 

Utilizamos uma formulação especialmente desenhada para as 
condições climáticas da Península Ibérica, dos seus arquipélagos 
e do norte de África, zonas catalogadas como tempo severo. 
Para que os nossos produtos tenham a máxima durabilidade e 
resistência, esta fórmula contém mais Dióxido de Titânio e 
menos carga mineral.

Proporcionamos aos nossos clientes garantias a longo prazo 

10 anos para perfis em branco, 5 anos para  
perfis folheados e 10 anos para VEKA SPECTRAL.

Estética e rigor 
em perfeita harmonia
Viver debaixo do mesmo céu dos nossos clientes 
permite-nos conhecer e adaptar-nos às exigências 
climatéricas do meio, como o vento, a chuva, a 
contaminação ou a radiação solar. 

Formulação do PVC VEKA

Compound  
VEKA

PVC 

Lubrificantes

Modificadores de impacto

Estabilizadores térmicos

Ajudas de processo

Pigmentos

TiO2

Estabilizadores UV

Máxima durabilidade e resistência  
O Dióxido de Titânio é utilizado 
como filtro solar responsável por 
proteger a cadeia polimérica do 
PVC da radiação ultravioleta.

Ensaios e controlos 
Para garantir a fiabilidade dos 
nossos produtos, mantemos uma 
vigilância constante sobre os 
processos de produção, desde 
a matéria-prima até ao fabrico 
final do perfil: testes de espessura, 
cor, ensaios de impacto, resistência, 
estanquidade, etc. 

Tripla Qualidade VEKA (SIIA)  
certificada pela AENOR. 

Classe A:  Perfis com espessura 
de paredes exteriores superior 
ou igual a 2,8 mm.

Classe S: Perfis para tempo 
severo, certificados para 
as condições climáticas da 
península ibérica, dos seus 
arquipélagos e do norte  
de África. 

Classe II: Perfis com a 
classificação máxima de alta 
resistência ao impacto.
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Inovação
CELOTEC: 
a nossa empresa 
exclusivamente 
dedicada à 
inovação.
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Materiais 
inovadores para 
novas tendências 
arquitetónicas
Vivemos num mundo em plena transformação,  
com clientes cada vez mais exigentes e um mercado 
em constante mudança. Por isso, é essencial apostar 
na inovação.   

Inovações em produtos:

XXL by VEKA. 
Um novo conceito de janela que combina desenho e tecnologia. 

VEKA SPECTRAL. 
Uma nova tecnologia da cor. 
Um desenvolvimento próprio e patenteado do Grupo VEKA. 

Inovações em tecnologia digital:

WinDoPlan. 
Dispositivo de informação integral para a janela IPS 
(Intelligent Product Solutions). 
VEKA Touch.  

WinDoPlan. 
A solução desenvolvida pela VEKA 
para a digitalização da janela, 
através de uma aplicação online 
para o desenho de caixilharias 
e criação de modelagens BIM. 
O apoio que os arquitetos e 
engenheiros necessitam para o 
desenvolvimento dos seus projetos.

VEKA Touch 

O botão tátil concebido pela 
VEKA para a automatização 
da janela. O número de lares 
inteligentes aumenta de forma 
exponencial. Por este motivo, a 
VEKA criou este botão tátil para 
oferecer soluções que permitam 
automatizar, por exemplo, a caixa 
de estore ou, inclusive, avisar 
sobre o estado de abertura da 
janela. Uma solução discreta e 
elegante que permite integrar o 
botão no caixilho da janela.

Dispositivo de informação 
integral para a janela IPS 
(Intelligent Product Solutions). 
A solução de tecnologia sem fios 
NFC (Near Feel Comunication) que, 
através de um chip integrado no 
interior da janela ligado a uma 
app que pode ser transferida 
para qualquer telemóvel, permite 
ao fabricante da janela incluir 
diferentes informações sobre o 
produto, sistema, rastreabilidade e, 
inclusive, conselhos de utilização 
para o utilizador da janela, seja 
particular ou arquiteto.

Inovações em  
tecnologia digital: 
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A inovação e a tecnologia, o apoio 
que os arquitetos e engenheiros 
necessitam para o desenvolvimento 
dos seus produtos” 

Conseguir ambientes confortáveis, sem contaminação acústica e 
com temperaturas agradáveis são alguns dos nossos objetivos quando 
aplicamos a inovação ao desenho de novos produtos.  
Por este motivo, dentro do grupo VEKA, existe uma empresa exclusivamente 
dedicada à inovação. Uma empresa com um pé no futuro, nas 
procura contínua de soluções para as novas tendências de desenho e 
arquitetura.



Desenhos que inspiram 
conceitos estéticos

Desenho
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Antecipamos as necessidades de mercado e as tendências da arquitetura,  
com a incorporação dos últimos desenvolvimentos tecnológicos nos nossos 
produtos e perfis. Desenvolvimentos e soluções técnicas para manter uma 
alta eficiência energética em cavidades de maiores dimensões ou novas 
tecnologias de acabamentos como VEKA SPECTRAL.

XXL by VEKA

Um novo conceito de janela que nasce para responder às tendências 

arquitetónicas atuais:

Com maiores dimensões, cerca de 20% mais do que uma janela padrão. 

Mais estilizada, o conceito XXL aplicável à gama de 70 mm da VEKA. 

Mais luz, com 4% mais de contribuição de luminosidade em comparação 
com uma janela padrão. 

Maior isolamento acústico 

Melhor acessibilidade, para respeitar a passagem para pessoas com 
mobilidade reduzida (PMR).

VEKA SPECTRAL

Quando a tecnologia e a arte se fundem, nasce um novo acabamento de cor 
resistente, ultramate, de tato único e aveludado

Um desenvolvimento próprio do grupo VEKA com atributos e prestações que 
o tornam único  no mercado:

Inovação. É capaz de desenvolver projetos que estimulam os sentidos, graças 
a uma excelente combinação de desenho e técnica, nunca antes vista. 

Rendimento: Atribui ao perfil uma grande durabilidade e resistência 
à intempérie, aos riscos e à abrasão, uma vez que é capaz de reduzir ao 
máximo a absorção térmica. Cumpre as mais altas exigências. 

Rigor. O seu fabrico inclui um controlo de qualidade abrangente, 
produção própria realizada sob os padrões da VEKA. O rendimento 
térmico, acústico e mecânico da janela não sofre alterações.

Superfícies. Atrai com a sua elegância. Um acabamento sedoso, ultramate 
e único, irresistível ao tato. Uma diferenciação radical nos projetos.

Antracite
ultramate

Preto grafite 
ultramate

Verde 
monumento

ultramate

Verde 
monumento 

ultramate

Branco VEKA
ultramate

Cinzento
ultramate

Sombreado
ultramate

Verde 
pinheiro 

ultramate

Vermelho 
vinho

ultramate*

* Brevemente disponível

Branco puro 
ultramate

Cores  
da VEKA 
SPECTRAL
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Aquando do desenho  
de janelas, a capacidade 
da VEKA é ilimitada  
Apenas um material tão versátil como o PVC pode fabricar 
produtos capazes de se adaptar a vários desenhos.



ESPACIO FUTURA:

o nosso lugar de 
divulgação e encontros 
arquitetónicos

Prescrição
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Segurança e 
qualidade, as bases  
da nossa liderança
Somos bastante conscientes das necessidades 
dos nossos prescritores: arquitetos, decoradores, 
construtores e profissionais do setor. Por isso, 
incorporamos os últimos desenvolvimentos em 
engenharia nos nossos perfis, para tornar tudo mais 
fácil. Os nossos perfis adaptam-se a qualquer cavidade 
e forma (ovais, quadrados, arco de meio ponto...)

ESPACIO FUTURA, o ponto de encontro arquitetónico da VEKA.

Ponto de encontro e de divulgação de conhecimentos no mundo da 
construção sustentável em geral e da janela em particular. Um edifício 
polivalente, certificado Passivhaus construído em Burgos de forma 
ecológica, que a VEKA coloca à disposição de todos os seus clientes para:

Desfrutar do seu desenho, que seguiu as técnicas arquitetónicas 
pioneiras, como é o caso da norma Passivhaus. 

Descobrir os produtos mais inovadores.

Receber formações por parte dos melhores arquitetos 
e profissionais do sector.

A qualidade e segurança dos nossos produtos tornaram-nos em líderes 
mundiais do sector, mas também oferecemos uma ampla gama de serviços 
técnicos especificamente dirigidos à prescrição: 

Aplicação para prescrição de caixilharias e criação de modelagens BIM.

Desenho, cálculo e dimensionamento de sistemas de caixilharia.

Resolução de detalhes e encontros de obras.

Justificação documental de cumprimento regulamentar.

Testes e certificações de caixilharias.

Visita a obras e acompanhamento de projetos.

Espacio Futura, um ponto de referência 
para a troca e geração de conhecimentos 
em torno da janela de PVC”

Por que motivo somos líderes 
no sector?

Desde 1969, 
exclusivamente dedicados 
aos perfis de PVC para 
caixilharia exterior.

Uma aposta na eficiência 
energética: a janela de PVC 
poupa até 70% ainda mais 
de energia do que outros 
materiais.

Com presença em  
4 continentes,  
com 38 filiais e  
24 instalações de fabrico. 

Maior controlo dos 
produtos, ao oferecer 
garantias de 10 anos  
para perfis em branco,  
5 anos em perfis folheados 
e 10 anos em VEKA 
SPECTRAL. 

Maior isolamento 
térmico, acústico e 
manutenção mínima  
para os nossos produtos. 

Destacando a estética, 
o desenho e a inovação 
tecnológica. 

Tripla qualidade SIIA 
acreditada pela AENOR.

O nosso departamento de prescrição está à disposição do profissional técnico 
para consultas técnicas, apoio em projetos, jornadas técnicas, etc.
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Graças à versatilidade do PVC,  
a VEKA oferece produtos que  
se podem adaptar às tendências 
da arquitetura atual. Um catálogo 
pensado para solucionar as 
necessidades dos profissionais  
mais exigentes e criativos.

Produtos
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Os nossos 
produtos

O PVC está reconhecido como o material mais completo, 
competitivo e eficiente entre aqueles que são utilizados no fabrico 
de janelas e portas. 

É um excelente isolante térmico e acústico. Reduz o consumo de 
energia e protege contra o ruído. 

Um material saudável e inerte. É insensível à contaminação por 
fungos e não emite qualquer composto orgânico volátil.

Oferece uma longa vida útil perante as alterações climáticas.

Requer uma manutenção mínima. Apenas água e sabão neutro.

Mas as prestações dos sistemas VEKA vão mais longe. 

O desenho dos perfis de PVC VEKA estudado oferece um isolamento 
térmico e uma poupança energética, inclusive acima das atuais 
exigências do RCCTE.

De acordo com o IDAE*, dependendo do Ministério da Indústria, a 
janela de PVC é a que poupa mais energia, até 70% mais do que 
outros materiais, e contribui ao mesmo tempo para a redução das 
emissões de CO2 a para a atmosfera. 

A estabilidade estrutural do perfil e a hermeticidade das esquinas 
soldadas termicamente permitem alcançar um elevado isolamento 
acústico, incluindo nas zonas de mais alta contaminação por ruído. 

PVC: Em linha com 
as últimas tendências 
arquitetónicas
São vários os motivos pelos quais o PVC se 
encontra em diversos produtos de uso diário e,  
em especial, nos da construção.

O PVC é o material mais completo, 
competitivo e eficiente daqueles que 
são utilizados no fabrico de janelas  
e portas.

* Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía, na sua guia técnica “Soluciones de  
Acristalamiento y Cerramiento Acristalado“

Descubra o nosso catálogo 
de produtos. Graças à nossa 
aposta firme e contínua 
na inovação,  evoluiu 
para conseguir ambientes 
confortáveis, sem ruídos e 
com temperaturas bastante 
agradáveis.  

Janelas e portas  
de batentes

SOFTLINE 70

SOFTLINE 82

Janelas e portas 
deslizantes

EKOSOL

VEKASLIDE 70

VEKASLIDE 82

Elementos de  
proteção solar

Caixa de estore EUROSTAR

Caixa de estore  
VEKAVARIANT 2.0

VEKASUN 52 e Vedaluz 
Interior

Acabamentos

VEKA SPECTRAL

Folheado
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Planos  
técnicos

Secção central reta

Secção central arredondada

O sistema SOFTLINE de dupla junta de 70 mm é  
a solução ideal para obras novas e renovações,  
tanto de vivendas como hotéis ou edifícios públicos, 
devido à sua adaptabilidade em formas e cores.

70 mm de profundidade e 5 câmaras interiores 
em folha e caixilho.

Envidraçamento até 42 mm.

Excelente isolamento térmico: Uf 1,3 W/m2K.

Classe A  (espessura de paredes exteriores  
em perfis principais ≥ 2,8 mm de acordo com a 
UNE-EN 12608-1).

Disponível em VEKA SPECTRAL e em mais  
de 40 cores folheadas, incluindo tons lisos 
ou metalizados, e madeiras com acabamento 
superficial liso ou texturado, em linha com  
as novas tendências arquitetónicas, ao combinar 
estilo e diferenciação em cada projeto.

Manutenção mínima, apenas é
necessário utilizar água e sabão.

Características  
técnicas

Planos  
técnicos

001/005993

O equilíbrio  
entre o rendimento  
e a estética

SOFTLINE 70
Janelas e portas
de batentes
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Porta de rua
(Apenas linha reta)

Sistemas de 
 abertura

Porta dobrável Porta deslizante 
paralela

Janelas de batentes 
oscilantes

Janela pivotante

Prestações 
do sistema

A VEKA patenteou uma solução para desenhar cavidades 
sem se preocupar pelas limitações dimensionais e 
mantendo as prestações físicas AEV da janela.

 Um aumento de até 20% nas dimensões da janela.

 Até um 4% de ganho em luminosidade.

  Maior superfície de envidraçamento, o que implica 
mais claridade e luz natural no interior da moradia.

  Aumenta a carga de vidro, o que permite 
melhorar o isolamento acústico.

 Aspeto estético mais estilizado.

  Cumpre a regulamentação europeia  
de acessibilidade: PMR (Pessoas com mobilidade 
reduzida). 

VISÃO XXL  
by VEKA

VISÃO XXL by VEKA

 CLASSIFICAÇÃO AEV

 Permeabilidade ao ar: Classe 4*

 Estanquidade à água: Classe E1200*

 Resistência ao vento: Classe 5*
*CIDEMCO 18236, janela 1300x1300

 TRANSMISSÃO TÉRMICA 

  Uf 1,3 W/m2K (ROSENHEIM 432 41322/1)

  Uw hasta 0,9 W/m2K  
(Ug = 0,6W/m2K)  Para mais informações, consulte.

  Uw 1,3 W/m2K  
(UNE-EN ISO 10077-1, Ug =1,0 W/m2K, janela 1230x1480 mm)

 ISOLAMENTO ACÚSTICO

  Rw (C; Ctr) = 34 (-1;-4) dB  
(ROSENHEIM 161 21924/2.4.0, janela 1230x1480 mm)

  Rw (C; Ctr) = 44 (-1;-5) dB  
(SWA GMBH L-LAD 05/037/02A, 3+3/16/10, janela 1230 x 1480 mm)

 COMPORTAMENTO RELATIVAMENTE AO FOGO

C; S3; d0 CIDEMCO 12754-2,  
De acordo com a norma UNE  EN 13501 - 1:2002

 DIMENSÕES MÁXIMAS DA FOLHA

1400 mm de largura e 2150 mm de altura 
(Visão XXL by VEKA, consulte)
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Escolha  tudo: 
eficiência energética 
e desenho”

Secção central

SOFTLINE 82 combina uma linha estética elegante com 
uma ótima eficiência, incluindo em elementos de grandes 
dimensões.

Transmissão de até Uw = 0,67 W/m 2K com 
envidraçamento triplo. 

82 mm de profundidade e 7/6 câmaras interiores 
em caixilho/folha.

Eficiente sistema de estanquidade de tripla junta   
que proporciona o máximo isolamento contra o ruído, 
frio/calor e humidade, com um excelente 
comportamento em zonas climáticas quentes  
e frias, também disponível com dupla junta.

Envidraçamento até 52 mm.

Excelente isolamento térmico: Uf 1,0 W/m2K.

Classe A (espessura de paredes exteriores em perfis 
principais ≥ 2,8 mm de acordo com a UNE-EN 12608-1).

Disponível em VEKA  SPECTRAL e em mais de  
40 cores folheadas, incluindo tons lisos ou 
metalizados, e madeiras com acabamento superficial 
liso ou texturado, em linha com as novas tendências 
arquitetónicas, ao combinar estilo e diferenciação  
em cada projeto.

Manutenção mínima, apenas é  
necessário utilizar água e sabão.

Características  
técnicas

Planos  
técnicos
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SOFTLINE 82
Janelas e portas
de batentes
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Porta de rua

Porta dobrável Porta deslizante 
paralela

Janelas de batentes 
oscilantes

Janela pivotante

Prestações 
do sistema

CLASSIFICAÇÃO AEV

Permeabilidade ao ar:  Classe 4*

Estanquidade à água: Classe E900*

Resistência ao vento: Classe 5*

*TECNALIA 049061-00, janela 1230x1480 mm duas folhas

TRANSMISSÃO TÉRMICA 

Uf 1,0 W/m2K (ROSENHEIM 10-001675-PR02)

Uw hasta 0,67 W/m2K  
( Ug = 0,4 W/m2K) Para mais informações, consulte. 

Uw 0,8 W/m2K  
(UNE-EN ISO 10077-1, Ug = 0,6 W/m2K, janela 1230 x 1480 mm)

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Rw (C; Ctr) = 36 (-1;-4)dB  
(HFB Engineering GMBH 31100 2010/2/2012,  
Vidro 4/12/4/12/4, janela 1230 x 1480 mm)

Rw (C; Ctr) = 45 (0;-2)dB  
(HFB Engineering GMBH 31100 2074/6/2012,  
Vidro 6+6/12/6/12/4+4, janela 1230 x 1480 mm)

COMPORTAMENTO RELATIVAMENTE AO FOGO

C; S3; d0 CIDEMCO 12754-2,  
De acordo com a norma UNE  EN 13501 - 1:2002

DIMENSÕES MÁXIMAS DA FOLHA

1500 mm de largura e 2150 mm de altura

Além disso, a VEKA possui SOFTLINE 82  
Passiv 1.0, um sistema certificado pelo 
Instituto Passivhaus para as condições 
climáticas da Península Ibérica, catalogadas 
como clima temperado quente.

SOFTLINE 82  
Passiv 1.0

Sistemas de 
 abertura

19



Uma solução de 
qualidade para 
vedações exteriores”

Planos  
técnicos

O sistema deslizante EKOSOL, de arestas suaves, é a solução 
ideal para uma obra nova ou para uma renovação. 
Perfeita tanto para moradias, hotéis ou edifícios públicos 
que não possuam espaço para uma abertura de batentes. 

70 mm de profundidade.

Envidraçamento de série de até 24 mm e, 
opcionalmente, de até 28 mm.

2 tipos de folha para janela e porta.

2 alternativas de isolamento entre caixilho e folha, 
através de vedantes ou juntas.

Disponível em VEKA SPECTRAL, ao conjugar estilo e 
diferenciação em cada projeto. Com mais de 40 cores 
folheadas, acabamento superficial liso ou texturado 
de madeira, e em linha com as novas tendências 
arquitetónicas. 

Requer uma manutenção mínima, apenas é necessário 
utilizar água e sabão.

Características  
técnicas

EKOSOL
Janelas e portas
deslizantes

Secção transversal

20
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Sistemas de 
 abertura

Prestações 
do sistema

CLASSIFICAÇÃO AEV

Permeabilidade ao ar:  Classe 3*

Estanquidade à água: Classe 4A*

Resistência ao vento: Classe C4*

*TECNALIA 056820-002, janela 1500 mm x 1480 mm

TRANSMISSÃO TÉRMICA 

Uf 2,3 W/m2K (TECNALIA 056820-004)

Uw 1,6 W/m2K  
(UNE-EN ISO 10077-1, Ug= 1,0 W/m2K, janela 1500x1500 mm)

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Rw (C; Ctr) = 30 (-1;-2)dB  
(TECNALIA 056820-005 com dimensões até 2,7 m2)

Unidade de vidro isolante com atenuação acústica de 36 dB

COMPORTAMENTO RELATIVAMENTE AO FOGO

C; S3; d0 CIDEMCO 12754-2,  
De acordo com a norma UNE  EN 13501 - 1:2002

DIMENSÕES MÁXIMAS DA FOLHA

3500 mm de largura e 2400 mm de altura
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Desenho que 
deslumbra e se 
adapta às suas 
necessidades”

Sistema de porta deslizante elevadora VEKASLIDE 70, uma 
opção perfeita para cavidades de grandes dimensões 
como, por exemplo, saídas para jardins e marquises.

170 mm de profundidade e 7 câmaras interiores 
em caixilho.

70 mm de profundidade e 4 câmaras interiores  
em folha.

Envidraçamento até 42 mm.

Soleira inferior com dupla rutura de ponte térmica.

Máxima estanquidade garantida graças às suas 
juntas de EPDM.

Disponível em mais de 40 cores folheadas, 
com acabamento superficial liso ou texturado 
de madeira, em linha com as novas tendências 
arquitetónicas. 

Requer uma manutenção mínima, apenas é 
necessário utilizar água e sabão.

Características  
técnicas

Planos  
técnicos

Janelas e portas
deslizantes

VEKASLIDE 70

Secção transversal
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Sistemas de 
 abertura

Prestações 
do sistema

CLASSIFICAÇÃO AEV

Permeabilidade ao ar:  Classe 4*

Estanquidade à água: 7A*

Resistência ao vento: Classe C2*

*IFT 10143695/1, porta 4000 mm x 2300 mm

TRANSMISSÃO TÉRMICA 

Uf 1,5 W/m2K (ROSENHEIM IFT 11-002246-PR01)

Uw 1,2 W/m2K 

(UNE-EN ISO 10077-1, Ug=1,0 W/m2K, janela 3000x2200 mm)

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Rw (C; Ctr) = 38 (-1;-4)dB  
(IFT 13143012-Z18, vidro 6/12/4/12/8 acústico, janela 2260x2510 mm)

COMPORTAMENTO RELATIVAMENTE AO FOGO

C; S3; d0 CIDEMCO CIDEMCO 12754-2,  

De acordo com a norma UNE  EN 13501 - 1:2002

DIMENSÕES MÁXIMAS DE ELEMENTO

6500 mm de largura e 2700 mm de altura

Esquema A Esquema D Esquema K

Esquema C

Esquema F
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Uma solução 
adaptável e 
eficiente”

Planos  
técnicos

Secção transversal

Este sistema de porta deslizante elevadora VEKASLIDE 82 
oferece uma solução adaptada a cavidades de grandes 
dimensões, sendo também termicamente eficiente. 

194 mm de profundidade e 7 câmaras interiores 
em caixilho.

82 mm de profundidade e 5 câmaras interiores em 
folha.

Envidraçamento até 52 mm.

Soleira inferior com dupla rutura de ponte térmica.

Máxima estanquidade garantida graças às suas 
juntas de EPDM.

Disponível em VEKA SPECTRAL: estilo e diferenciação 
em cada projeto. Disponível em mais de 40 cores 
folheadas, com acabamento superficial liso ou 
texturado de madeira, em linha com as novas 
tendências arquitetónicas. 

Requer uma manutenção mínima, apenas é 
necessário utilizar água e sabão.

Características  
técnicas

VEKASLIDE 82
Janelas e portas
deslizantes
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Sistemas de 
 abertura

Prestações 
do sistema

CLASSIFICAÇÃO AEV

Permeabilidade ao ar: Classe 4*

Estanquidade à água: 9A*

Resistência ao vento: Classe C2*

*IFT 16-002393-PR02, porta 3320 mm x 2400 mm

TRANSMISSÃO TÉRMICA 

Uf 1,3 W/m2K (ROSENHEIM IFT 15-000340-PR01)

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Rw (C; Ctr) = 39 (-1;-3)dB  
(IFT 14-002406-PR01, vidro 12 VSG-acústico/ 20 Ar / 8 VSG-acústico)

COMPORTAMENTO RELATIVAMENTE AO FOGO

C; S3; d0 CIDEMCO CIDEMCO 12754-2,  

De acordo com a norma UNE  EN 13501 - 1:2002

DIMENSÕES MÁXIMAS DE ELEMENTO

6500 mm de largura e 2700 mm de altura

Esquema A Esquema D Esquema K

Esquema C

Esquema F
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EUROSTAR

Caixa de estore 
com perfis de 
dupla parede e alta 
estanquidade”

Planos  
técnicos

Secção EUROSTAR 165 mm

Secção EUROSTAR 200 mm

O sistema de caixa de estore EUROSTAR oferece a solução 
perfeita para cada janela. Um único sistema e dois 
tamanhos que se adaptam a cavidades de grande altura, 
garantindo a vedação e a hermeticidade da envolvente 
térmica do edifício.  

2 tamanhos de altura 165 e 200 mm com uma 
altura máxima de 3000 mm.

Tampa de inspeção frontal ou inferior para facilitar 
a manutenção ou a reparação.

Dispositivo anti-elevação incorporado.

Compatível com qualquer sistema de acionamento 
convencional.

Disponível em VEKA SPECTRAL e em mais 
de 40 cores folheadas, incluindo tons lisos ou 
metalizados, e madeiras com acabamento superficial 
liso ou texturado, em linha com as novas tendências 
arquitetónicas, ao combinar estilo e diferenciação em 
cada projeto. 

Requer uma manutenção mínima, apenas é 
 necessário utilizar água e sabão.

Características  
técnicas

Elementos
de proteção solar
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Prestações 
do sistema

CLASSIFICAÇÃO AEV

EUROSTAR 165 (TECNALIA 051633-002):

Permeabilidade ao ar: Classe 3

Estanquidade à água: Classe E900

Resistência ao vento: P3 = 3000 Pa

EUROSTAR 200 (TECNALIA 051633-001):

Permeabilidade ao ar: Classe 4

Estanquidade à água: Classe E900

Resistência ao vento: P3 = 3000 Pa

TRANSMISSÃO TÉRMICA 

Usb 2,1 W/m2K  (TECNALIA 051633-005) 

(EUROSTAR 165)

Usb 1,6 W/m2K  (TECNALIA 051633-006) 

(EUROSTAR 200)

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Rw (C; Ctr) = 34 (-1;-5)dB  
(B2015-LACUS-IN-42I) (EUROSTAR 165)

Rw (C; Ctr) = 34 (-2;-6)dB  
(B2015-LACUS-IN-42II) (EUROSTAR 200)

Teste com persiana enrolada

COMPORTAMENTO RELATIVAMENTE AO FOGO

C; S3; d0 CIDEMCO 12754-2,  
De acordo com a norma UNE  EN 13501 - 1:2002
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A caixa de 
estore mais 
eficiente”

O sistema de caixa de estore VEKAVARIANT 2.0 oferece 
a solução perfeita para cada janela. Um único sistema 
e dois tamanhos que se adaptam a janelas de amplas 
dimensões, com uma excelente estabilidade. 

2 tamanhos de altura 175 e 210 mm com  
uma altura máxima de 2500 mm.

Profundidade de instalação de 230 mm sem 
mosquiteiro e 250 mm com mosquiteiro.

Tampa de inspeção frontal ou inferior para facilitar  
a manutenção ou a reparação.

Dispositivo anti-elevação incorporado.

Compatível com qualquer sistema de acionamento 
convencional.

Disponível em VEKA SPECTRAL e em mais 
de 40 cores folheadas, incluindo tons lisos 
ou metalizados, e madeiras com acabamento 
superficial liso ou texturado, em linha com as 
novas tendências arquitetónicas, ao combinar estilo 
e diferenciação em cada projeto.

Requer uma manutenção mínima, apenas é 
 necessário utilizar água e sabão.

Características  
técnicas

VEKAVARIANT 2.0

Elementos
de proteção solar
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Prestações 
do sistema

CLASSIFICAÇÃO AEV

Permeabilidade ao ar:  Classe 4*

Estanquidade à água: Classe E 1200*

Resistência ao vento:  P3 = 3000 Pa*

*TECNALIA 056831-001, VEKAVARIANT 2.0, 175 mm

*TECNALIA 056831-002, VEKAVARIANT 2.0, 210 mm

TRANSMISSÃO TÉRMICA 

USB 0,74 W/m2K (TECNALIA 051632-05)  

(VEKAVARIANT  2.0, 175 mm)

USB 0,72 W/m2K (TECNALIA 051632-06)  

(VEKAVARIANT 2.0, 210 mm)

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Rw (C; Ctr) = 37 (-2;-5)dB (TECNALIA B2015-LACUS-IN-29I) 

(VEKAVARIANT  2.0, 175 mm)

Rw (C; Ctr) = 39 (-2;-6)dB (TECNALIA B2015-LACUS-IN-29II) 

(VEKAVARIANT  2.0, 210 mm)

COMPORTAMENTO RELATIVAMENTE AO FOGO

C; S3; d0 CIDEMCO 12754-2,  
De acordo com a norma UNE  EN 13501 - 1:2002
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VEKASUN 52
e Vedaluz Interior

Adaptação total, 
manutenção 
mínima”

Secção lateral de portada

Planos 
técnicos

O sistema de portadas exteriores em PVC VEKASUN 52
adapta-se a qualquer forma de janela e desenho 
arquitetónico, para obra nova e renovação. 

52 mm de profundidade em folha.

Disponível em lâminas fixas ou orientáveis.

Múltiplas combinações entre caixilhos e folhas que 
se adaptam a diferentes desenhos.

Disponível em cores folheadas, ao conjugar estilo  
e diferenciação em cada projeto.

Alta resistência e durabilidade em relação à 
salinidade, radiação ultravioleta, poluição ambiental 
e chuva ácida.

Requer uma manutenção mínima,  
apenas é necessário utilizar água e sabão. 

Características  
técnicas

Elementos
de proteção solar VEKASUN 52
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Prestações 
do sistema

VEKASUN 52

COMPORTAMENTO RELATIVAMENTE  
AO FOGO

C; S3; d0 CIDEMCO 12754-2,  

De acordo com a norma UNE  EN 13501 - 1:2002

DIMENSÕES MÁXIMAS DA FOLHA

700 mm de largura e 2400 mm de altura

Secção horizontal

Planos 
técnicos

Prestações 
do sistema 

Vedaluz interior

COMPORTAMENTO RELATIVAMENTE  
AO FOGO

C; S3; d0 CIDEMCO 12754-2,  

De acordo com a norma UNE  EN 13501 - 1:2002 

DIMENSÕES MÁXIMAS DA FOLHA

1000 mm de largura e 2150 mm de altura 
(porta)

1400 mm de largura e 1500 mm de altura 
(janela)

Adapta-se a todas as dimensões de folha de 
batentes dos sistemas VEKA.

Juntas EPDM perimetrais para garantir o 
escurecimento. 

Disponível nas cores mais procuradas para 
este tipo de sistemas: branco, carvalho 
dourado e nogueira.

Requer uma manutenção mínima,
apenas é necessário utilizar água e sabão.  

Características  
técnicas

Vedaluz interior
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Gama   
de cores

Preto grafite 
ultramate

Antracite
Ultramate 

Sombreado
Ultramate

Cinzento
Ultramate

Azul aço  
ultramate

Vermelho vinho
Ultramate*

Verde monumento
Ultramate

Verde pinheiro
Ultramate

Branco puro
Ultramate

Branco VEKA
Ultramate

ANTRACITA
ULTRAMATE

GRIS
ULTRAMATE

UMBRA
ULTRAMATE

VERDE PINO
ULTRAMATE

BLANCO PURO
ULTRAMATE

NEGRO GRAFITO
ULTRAMATE

VERDE MONUMENTO
ULTRAMATE

AZUL ACERO
ULTRAMATE

BLANCO VEKA
ULTRAMATE

ROJO VINO
ULTRAMATE *

* Brevemente disponível

VEKA SPECTRAL

Elegância e tato 
inigualável”

Características  
do acabamento VEKA 
SPECTRAL

Inovação:  gama em desenvolvimento contínuo, novas cores, 
desenhos e efeitos metálicos na superfície.

Desperte os seus sentidos: acabamento sedoso, único e 
irresistível ao tato. Estética elegante para responder a desenhos 
diferentes e de alta qualidade.

Rendimento: 

Resistência a agentes atmosféricos e produtos  
de limpeza agressivos.

Acabamento anti-grafite, repele as manchas e a sujidade. 

Anti-marcas e fácil de limpar.

Acabamento sem reflexos. 

Duradouro e especialmente resistente contra os riscos  
e a abrasão.

Inalterável: alta resistência em condições climáticas extremas.

Reduz a absorção de calor na superfície ao máximo.

Qualidade VEKA.

Quando a capacidade tecnológica se 
encontra com a imaginação artística, o 
resultado é surpreendente: VEKA SPECTRAL. 
Uma tecnologia de acabamentos inovadora 
para sistemas de perfis VEKA mais 
resistente, ultramate e de tato único.

Acabamentos
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Cores que 
estimulam a sua 
imaginação”

Carta de color

Os perfis folheados VEKA permitem dar um maior 
protagonismo às janelas dos seus projetos, e 
oferecem a possibilidade de escolher entre diferentes 
acabamentos de cor e textura de grande qualidade e 
realismo, tanto para o interior como para o exterior. 

Mais de 40 cores diferentes.

861 combinações possíveis.

Acabamentos lisos e texturados.

Alta resistência à radiação solar.

Alta resistência à erosão e agentes atmosféricos.

Alta resistência a ambientes salinos.

Excelente durabilidade e manutenção da cor.

Disponíveis em qualquer sistema.

Características  
técnicas
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Economia 
Circular

Respeito pelo 
Ambiente
A nossa missão: “oferecer melhores 
espaços para viver”. O objetivo da VEKA 
é desenhar produtos eficientes, da mais 
alta qualidade e recicláveis, ao integrar 
num mesmo pilar o foco de moradia 
sustentável e qualidade ambiental. 

A VEKA parte de uma filosofia ambiental para o 
desenvolvimento tecnológico: Reduzir ao mínimo os resíduos na 
fonte e desenvolver processos de menor consumo energético.

QUANDO DIZEMOS QUE RECICLAMOS É PORQUE  
O FAZEMOS.

Já em 1993, a VEKA implementou a maior e mais moderna 
instalação de reciclagem de janelas de PVC da Europa em 
Behringen/Turingia (Alemanha), com capacidade para reciclar 
30 toneladas de janelas por hora, tornando-se assim na 
primeira empresa do sector com instalações próprias para 
a recuperação integral e ecológica, não apenas de cortes 
de PVC, mas também de janelas de PVC pós-vida completas 
(juntas, ferragens, etc). Posteriormente, duas novas instalações 
de reciclagem na Grã-Bretanha e em França são uma 
demonstração da sensibilização ecológica da empresa.

Um objetivo: completar o ciclo de vida dos seus 
produtos: Reciclando, Reduzindo e Reutilizando.
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ALÉM DE AGIRMOS NO NOSSO SECTOR, TAMBÉM 
COLABORAMOS.

A VEKA é o parceira da Green Building Council España, 
Organização sem fins lucrativos em que se debatem e 
propõem os procedimentos a seguir para obter uma 
edificação mais sustentável, um aspeto que passa, sem 
dúvida, por uma maior utilização de janelas de PVC 
graças às suas elevadas prestações termo-acústicas, 
fácil manutenção e reciclabilidade.

Também somos membros de Vinyl Plus, programa 
de desenvolvimento sustentável da indústria europeia 
do PVC, cujo objetivo é a criação de um quadro de 
sustentabilidade a longo prazo para toda a cadeia de 
valor do PVC.

E NÃO SOMOS OS ÚNICOS A DIZÊ-LO...

De acordo com um estudo do Dr. Jose María Baldasano, 
Doutor em Ciências Químicas e Professor da Universidade 
Politécnica da Catalunha:

O consumo energético que implica o fabrico e 
utilização de uma janela de alumínio durante toda a 
sua vida útil é quase o dobro do que é necessário para 
uma janela de PVC*.

A janela à qual se atribui o menor consumo de 
energia e de emissão de CO2 é a janela de PVC com 
30% de material reciclado. 

MAIS FUTURO.

Graças à confiança dos nossos clientes, continuaremos a 
trabalhar no futuro para continuar a fabricar produtos 
que ajudem as pessoas de todo o mundo a viver de uma 
forma mais cómoda, confortável, sustentável e ecológica.

*Fonte: “Análisis del consumo energético y 
de la emisión de CO2 asociados al ciclo de  
vida de ventanas de PVC, Aluminio y Madera 
mediante su ACV“.  Universitat Politécnica 
de Catalunya. Laboratorio de Modelización 
Ambiental.Julho de 2017
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VEKAPLAST Ibérica SAU
Pol. Ind. Villalonquéjar. C/ López Bravo, 58. 
09001, Burgos (Espanha)
Tel. 947 47 30 20    

www.veka.pt

Siga a VEKA Ibérica em:    

www.elblogdeveka.es


