
VEKA®
SOFTLINE 70 AD

okenní systém

Uvedené údaje/fotografie jsou pouze informativního charakteru.
Aktuální informace naleznete na webu RI OKNA (viz QR kód).

Tepelná izolace Uw (Ud) až 0,92 W/m2K Výška rámu/křídla/viditelný/(tloušťka) 67/80/118 mm

Prostup tepla rámu (Uf) 1,2 W/m2K Barva VEKA® standard / VEKA® nestandard

Šířka zasklení až 42 mm Počet těsnění 2

Kování SIEGENIA® Určení všechny typy staveb

Stavební hloubka rámu 70 mm Počet komor v rámu 5

Technická specifikace

Oblíbený elegantní tvar profilů VEKA SOFTLINE 70 AD 

s mírně zaoblenými hranami umožňuje velmi malé 

pohledové šířky pro každou situaci.

Partner
pro Váš
projekt

RI OKNA a. s.,
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516
e-mail: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz

 profil třídy A s extra silnými stěnami

 vícekomorový systém s konstrukční hloubkou 70 mm 
dvěmi těsnicími rovinami spolehlivě chrání před chladem, 
průvanem a vlhkostí

 univerzálně použitelný pro novostavby i rekonstrukce 
rodinných domů a průmyslových objektů

 jsou odolné proti znečištění a jejich údržba 
je naprosto bezproblémová



VEKA®
SOFTLINE 76 MD

okenní systém

Uvedené údaje/fotografie jsou pouze informativního charakteru.
Aktuální informace naleznete na webu RI OKNA (viz QR kód).

Tepelná izolace Uw (Ud) až 0,81 W/m2K 71/84/122 mm

Prostup tepla rámu (Uf) 1,0 W/m2K Barva VEKA® standard / VEKA® nestandard

Šířka zasklení až 46 mm Počet těsnění 3

Kování SIEGENIA® Určení všechny typy staveb

Stavební hloubka rámu 76 mm Počet komor v rámu 6

Technická specifikace

SOFTLINE 76 MD je moderní profilový systém, 

který spolehlivě vyhoví všem rozmanitým požadavkům 

na vysoce kvalitní okna.

Partner
pro Váš
projekt

RI OKNA a. s.,
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516
e-mail: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz

 profil třídy A s extra silnými stěnami

 vícekomorový systém s konstrukční hloubkou 76 mm 
a třemi těsněními pro vynikající ochranu proti 
povětrnostním vlivům

 je vhodný jak pro novou výstavbu, tak i pro rekonstrukci

 obzvlášť hluboké uložení skla s hloubkou zasklívací drážky 
25 mm pro optimalizovaný průběh izoterm brání 
mj. tvorbě nežádoucího kondenzátu na vnitřní straně

Výška rámu/křídla/viditelný/(tloušťka)



VEKA®
SOFTLINE 82 MD

Tepelná izolace Uw (Ud) až 0,76 W/m2K 73/84/124 mm

Prostup tepla rámu (Uf) až 0,92 W/m2K Barva VEKA® standard / VEKA® nestandard

Šířka zasklení až 52 mm Počet těsnění 3

Kování SIEGENIA® Určení všechny typy staveb

Stavební hloubka rámu 82 mm Počet komor v rámu 7

Technická specifikace

Okna z profilů VEKA SOFTLINE 82 MD díky své stabilitě

a výbornými konstrukčními vlastnostmi umožňují

realizovat projekty i s velkými prosklenými plochami

a vynikající energetickou účinností.

Partner
pro Váš
projekt

RI OKNA a. s.,
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516
e-mail: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz

 profil třídy A s extra silnými stěnami

 inovativní vícekomorový systém s konstrukční hloubkou
82 mm a třemi těsněními splňuje nejvyšší požadavky

 je vhodný jak pro novou výstavbu, pasivní domy, 
tak i pro rekonstrukci

 obzvlášť hluboké uložení skla s hloubkou zasklívací drážky 
25 mm pro optimalizovaný průběh izoterm brání 
mj. tvorbě nežádoucího kondenzátu na vnitřní straně

Výška rámu/křídla/viditelný/(tloušťka)

okenní systém

Uvedené údaje/fotografie jsou pouze informativního charakteru.
Aktuální informace naleznete na webu RI OKNA (viz QR kód).


