VEKRA
NATURA 68
Krása dřeva pro každého

Uw = 1,2 W/m2K

profil se stavební hloubkou 68 mm
dvě těsnící roviny (systém
středového těsnění) významně
podporují akustickou izolaci
a tepelně izolační vlastnosti
hluboké uložení skla pro lepší
tepelnou izolaci a pro potlačení
vzniku kondenzátu
v dolní části skel

Zelená linka: 800 777 666

vyroben z třívrstvých lepených
hranolů, zajišťujících stabilitu
prvků

křídlová okapnice chrání
před povětrnostními vlivy
namáhanou spodní část křídla

tepelná izolace při zasklení izolačním dvojsklem Uw = 1,2 W/m2K

dva bezpečnostní uzávěry
v základní sadě kování
garantují zvýšenou odolnost
proti vloupání

speciální konstrukce rámové
okapnice s omezením tepelného
mostu a s těsněním zabraňujícím
zatékání

vhodná pro všechny stavby
a rodinné domy

www.vekra.cz

Natura 68

Hlavní důvody proč VEKRA Natura 68

VEKRA NATURA 68
Krása dřeva pro každého
Technické parametry
Design

plošně odsazené

Rozměry (mm)

stavební hloubka

68

pohledová šířka (rám/křídlo)*

123

pohledová šířka štulp*

138

pohledová šířka sloupek*

192

Systém těsnění

středové

Počet těsnění

rámová okapnice

zasklívací lišta

práh dveřního
systému

křídlová okapnice

2

Barva těsnění

černá
bílá
béžová
hnědá
šedá

Bezpečnostní body

2
Zasklení Ug = 1,1

Součinitel prostupu tepla Uw**

1,2

Zasklení Ug = 0,6
Zasklení Ug = 0,5
Typy otvírek

fix
otvíravé a otvíravě - sklopné
sklopné
balkonové dveře
balk. dveře s AL prahem
odstavně-posuvné balk. dveře
vchodové dveře

Stavební tvary

standard - pravoúhlá
šikmá

Dveřní
systém

oblouková
* Pohledové šířky při základních profilech. ** Hodnota stanovená výpočtem.

Smrk, Borovice

Interiér Smrk, Borovice

Jasan

Tabák

Dub sv.

Ořech sv.

Borovice

Modřín

Třešeň

ID Transparent

ID Antik bílá

ID Modrošedá

ID Šedivá

Teak

Kaštan sv.

Ořech tm.

Kaštan tm.

Palisandr

Antracitová
šedá RAL 7016

Bílá

ID Farblos
olej

ID Light white
olej

ID Khaki
olej

ID Buche
olej

Akát

Myrta

Venge

Meranti

Fichte

Dub

Merbau

Afromosia

Lärche

Ukázka barevných odstínů je pouze orientační.

Mahagoni

Wallnuss

Dunkelbraun

Oliva

Natura 68

balk. dveře ven otvíravé

