
Mais conforto, mais poupança energética,  
mais desenho.

PORQUE A  
VEKA É MAIS

CRIAMOS MELHORES ESPAÇOS DE VIDA



MAIS QUALIDADE EM MATÉRIAS-PRIMAS
O PVC é o material mais utilizado no setor da construção e o mais completo, 
competitivo e eficiente daqueles que são utilizados no fabrico de janelas e portas. 
É desta forma apresentado pela regulamentação que rege a construção em 
Espanha, o Código Técnico da Edificação (CTE). Além disso, o PVC caracteriza-se 
pela sua longa vida útil, inocuidade e segurança. 

Possui uma alta estabilidade, o que significa que não sofre qualquer tipo de 
alteração pela ação de agentes externos, tal como a poluição ambiental, a radiação 
solar, a salinidade, a humidade, o frio, o calor ou outros agentes corrosivos.

MAIS CERTIFICAÇÕES 
O compromisso do Grupo VEKA é conhecer e antecipar-se às normas 
reguladoras. Os seus sistemas de janelas de PVC são sujeitos a testes intensos 
de modo a cumprir todos os requisitos da regulamentação atualmente existente 
associada à segurança e à qualidade das janelas, obtendo resultados superiores 
aos valores exigidos.

A Marca N de AENOR junta-se com os certificados NF, KOMO, RAL, ATG e UNI à 
ampla lista de selos de qualidade que o Grupo VEKA tem obtido ao longo dos anos.

MAIS CONTROLO NOS PROCESSOS
Os controlos de qualidade realizados aos nossos fornecedores e a constante 
vigilância dos processos de produção garantem a fiabilidade dos nossos produtos. 
Os testes de espessura, cor, testes de impacto, resistência e estanquidade 
entre outros, permitem a supervisão de forma abrangente de todas as fases do 
processo, desde a matéria-prima até ao fabrico final do perfil. A qualidade de 
gestão e a melhoria contínua estão certificadas pela DQS de acordo com a norma 
UNE EN ISO 9001:2015.

Dedicamo-nos exclusivamente há mais de 50 anos 
ao desenho, fabrico e comercialização de perfis de 
PVC para caixilharia exterior. Especialistas em PVC, 
propomos, a partir da VEKA, soluções cada vez 
mais eficientes e sustentáveis, com uma cuidada 
estética adaptada às necessidades do mercado.

Desde a nossa fundação em 1969 na Alemanha, 
a evolução e o crescimento foram constantes até 
hoje, em que estamos presentes em 4 continentes, 
com 38 filiais e 24 instalações de fabrico em todo o 
mundo. Implementamos em todas as nossas filiais 

uma filosofia de empresa orientada para a qualidade 
e o compromisso com os clientes, assim como uma 
aposta na utilização de tecnologia de ponta e um 
claro compromisso com o meio ambiente.

Criada em 1984, a VEKA Ibérica, com sede em 
Burgos (Espanha), é a filial do Grupo VEKA para 
os mercados de Espanha e Portugal. Nesta 
filial desenvolvemos uma gama de perfis que 
se adaptam às particularidades e padrões 
arquitetónicos do nosso mercado.

Os nossos perfis cumprem os  
mais altos padrões de qualidade

MAIS EXPERIÊNCIA 

Especialistas no fabrico  
de perfis de PVC



MAIS INOVAÇÃO 
Inovação no produto, como resposta às tendências 
arquitetónicas atuais com um novo conceito de 
janela que combina o desenho e alto desempenho: 
XXL by VEKA. Também com a tecnologia de cor 
VEKA SPECTRAL, uma técnica de folheação única 
e inovadora que proporciona uma solução para o 
acabamento de superfícies sem a perda de rendimento 
e mantendo as qualidades estéticas inerentes aos 
perfis PVC VEKA. 

A VEKA está a contribuir para a digitalização da 
janela de PVC, através do desenvolvimento de 
diferentes soluções como WinDoPlan, uma aplicação 
online para o desenho de caixilharias e criação de 
modelagens BIM; o chip de informação completa para 
a janela, Windoflow; ou os botões de pressão táteis 
para a automatização de janelas VEKA Touch. 

MAIS EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE
O mercado mundial exige soluções e sistemas cada 
vez mais eficientes, comprometidos com o ambiente 
e que poupem energia. As janelas fabricadas com 
perfis de PVC VEKA oferecem o máximo isolamento 
térmico e acústico, e a maior poupança energética 
para a sua casa.

Além disso, os sistemas VEKA são 100% recicláveis 
e não geram emissões contaminantes durante o seu 
processo de fabrico.

Criamos

para viver

Isto é a VEKA

melhores  
espaços



MAIS VANTAGENS
Obter ambientes confortáveis, sem ruídos e com 
temperatura agradáveis são alguns dos objetivos que 
justificam as nossas contínuas inovações técnicas.

Entre as principais vantagens dos nossos produtos  
encontram-se:

• ISOLAMENTO TÉRMICO E POUPANÇA ENERGÉTICA

O desenho dos perfis de PVC VEKA assegura um 
comportamento excelente das caixilharias, inclusive 
superior às exigências atuais do CTE. De acordo com o 
IDAE*, dependente do Ministério da Indústria, a janela 
de PVC é a mais eficiente (sendo que poupa até 70% 
mais do que outros materiais) e contribui ao mesmo 
tempo para a redução das emissões de CO2 para a 
atmosfera.

• ISOLAMENTO ACÚSTICO

Os sistemas de perfis VEKA permitem alcançar uma 
atenuação acústica elevada, incluindo em zonas de alta 
contaminação por ruído, obtendo espaços interiores 
confortáveis que permitem descansar. Além disso, a 
estabilidade estrutural do perfil e a hermeticidade das 
esquinas soldadas termicamente asseguram que as 
condições acústicas sejam mantidas durante toda a 
vida útil da caixilharia.

• MANUTENÇÃO MÍNIMA

Apenas é necessário limpar os perfis com água  
e sabão. 

• RESISTÊNCIA E DURABILIDADE

A alta qualidade do PVC VEKA garante a sua resistência 
contra os agentes externos como a radiação solar, 
humidade, corrosão, insetos, poluição ambiental, etc.

MAIS DESENHO
O leque de possibilidades oferecido pela VEKA aquando 
do desenho de janelas é ilimitado. Apenas um material 
tão versátil como o PVC pode permitir o fabrico de 
produtos capazes de se adaptar a vários formatos.

Disponíveis numa ampla gama com mais de 40 cores em 
acabamentos lisos, metálicos, texturas madeira ou no 
inovador acabamento VEKA SPECTRAL, os sistemas de 
perfis para janelas e portas VEKA respondem aos gostos 
e estética da arquitetura atual, proporcionando inovação 
e diferenciação em cada projeto.

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

Os nossos produtos 
VEKA SPECTRAL

Quando a tecnologia e a Arte se fundem, nasce um novo 
acabamento de cor resistente, ultramate e de tato único. 
VEKA SPECTRAL é a inovadora tecnologia de acabamentos 
para sistemas de perfis de PVC VEKA.

•  INOVAÇÃO: Capacidade de desenvolvimentos de projetos 
com tecnologia de ponta.

•  RENDIMENTO: Excelentes características técnicas que 
concedem ao perfil uma grande durabilidade e resistência à 
intempérie.

•  DESPERTA OS SEUS SENTIDOS: Acabamento sedoso e 
único, irresistível ao tato. 

•  ELEGÂNCIA: Acabamento ultramate com uma ampla gama 
de cores para o diferenciar em todos os seus projetos.

XXL by VEKA
O novo conceito de janela de PVC que nasce como resposta 
às tendências arquitetónicas atuais que apostam numa 
maior abertura das cavidades, com a manutenção de uma 
alta eficiência.

•  MAIORES DIMENSÕES: Aumento das dimensões em cerca  
de 20% em comparação com uma janela padrão. 

•  MAIS ESTILIZADA: Conceito XXL aplicável à gama de  
70 mm da VEKA.

•  MAIS LUZ: Aumento das contribuições de iluminação em 
cerca de 4% em comparação com uma janela padrão. 

• MAIOR ISOLAMENTO ACÚSTICO

•  MELHOR ACESSIBILIDADE: Respeita o acesso de PMC 
(para Pessoas com Mobilidade Condicionada).

MAIS DESENHOMAIS VANTAGENS
VISÃO XXL by VEKA



• A solução de proteção 
solar pelo exterior. 
Estética e manutenção 
mínima

• Para caixilharias  
que não 
permitem a 
instalação de 
caixas de estore 

• A caixa de estore  
mais eficiente

PERSIANA
CAIXA DE ESTORE 
VEKAVARIANT 2.0Deslizante EKOSOL

• Uma solução 
perfeita para 
cavidades que 
não permitem 
aberturas de 
batentes

• Escolha tudo:  
eficiência energética  
e desenho

• O equilíbrio perfeito 
entre rendimento e  
estética

• Desenho que 
deslumbra. Para 
cavidades de 
grandes dimensões

VEKASLIDE 70

• Caixa de estore  
de alta estanquidade

CAIXA DE ESTORE 
EUROSTAR

PORTADA 
VEKASUN 52SOFTLINE 82SOFTLINE 70



MAIS SUSTENTÁVEL
A VEKA é um parceiro da Green Building Council 
España, organização sem fins lucrativos na qual 
se debatem e propõem os princípios a seguir para 
obter uma edificação mais sustentável. Também é 
membro da Vinyl Plus, organização europeia que 
tem como objetivo a implementação da utilização 
eficiente do PVC.

FABRICAMOS DE FORMA 
SUSTENTÁVEL
•  57% da composição do PVC procede de um recurso 

praticamente inesgotável, o sal comum. Durante 
a sua elaboração e posterior transformação em 
perfis de PVC, apenas é emitido vapor de água 
para a atmosfera, não sendo geradas emissões 
poluentes.

•  Os nossos perfis são 100% recicláveis.

SOMOS PIONEIROS
Já em 1993, a VEKA implementou a maior e mais 
moderna fábrica de reciclagem de janelas de PVC 

da Europa em Behringen/Turingia (Alemanha), 
com uma capacidade para reciclar 30 toneladas de 
janelas por hora, tornando-se assim na primeira 
empresa do setor a fazer isso. Posteriormente, 
duas novas instalações de reciclagem na Grã-
Bretanha e em França foram uma demonstração da 
sensibilização ecológica da empresa.

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.

Este espaço arquitetónico da VEKA foi criado para ser um 
ponto de encontro e de divulgação de conhecimentos 
dentro do mundo das janelas e da construção sustentável.

Certificado como Casa Passiva (Certified Passivhaus) 
pelo prestigioso instituto alemão Passivhaus Institute, 
encontra-se no enquadramento industrial da instalação 
da VEKA Ibérica em Burgos e foi construído de forma 
ecológica ao seguir as técnicas arquitetónicas pioneiras 

como é o caso da norma Passivhaus. O edifício combina 
a sustentabilidade e funcionalidade sem renunciar à 
beleza e à elegância. 

O ESPACIO FUTURA tem a missão de se tornar no ponto 
de referência para a troca e geração de conhecimentos 
em torno da janela de PVC como elemento fundamental 
na construção sustentável.

partilhar
O seu espaço, concebido

para

Espacio FUTURA
Comprometidos  

com o  ambiente

espaços
A nossa missão é

criar melhores 

para viver



VEKAPLAST IBÉRICA SAU 
Pol. Ind. Villalonquéjar 
C/ López Bravo, 58 
09001 BURGOS (España)

Tel. 947 47 30 20 

www.veka.es 
www.veka.pt

Siga a VEKA Ibérica em:

Eficiência nas suas janelas


