


ZAČETEK
ČUDOVITEGA 
PRIJATELJSTVA

„I think this is the beginning 
of a beautiful friendship”

- pravi Humphrey Bogart v zadnjem prizoru znanega filma „Casablanca”.

Vemo, da bo to veljalo za blagovni znamki EUROCOLOR in VEKA. To bo veljalo tudi 
za vaš primer in serijo VEKA SOFTLINE EUROCOLOR. Zakaj? Ker si zaslužite nekaj 
resnično posebnega. O tem smo prepričani.

VIGO 82

Okni VIGO 82 in INEO 76 vsebujeta najboljše razpoložljive profile 
razreda A (DIN EN 12608). Njihove zunanje stene so debele do 3 mm, 
kar določa izjemno stabilnost in trdnost konstrukcije (ki je večja 
kar za 15-20% v primerjavi s profili razreda B).

Optimalna širina sistema privede do senzacionalnih termičnih pogojev 
(koeficient Uw), zelo dobre zvočne izolacije in vsekakor višje stopnje 
varnosti.

ZAKAJ BI IZBRALI 
RAVNO TO REŠITEV?

najboljši profili 
razreda A na trgu

INEO 76

Genij se rodi tam, kjer se inovacija sreča z natančnostjo in izkušnjami. 
Zato je EUROCOLOR - ugledni proizvajalec oken in vrat razreda 
Premium, začel sodelovati z VEKO - vodilnim svetovnim 
proizvajalcem PVC profilov, ki že več kot 40 let svojim strankam 
nudi zadovoljstvo in zadoščenje.

Ponudbi EUROCOLOR se pridružujejo sistemi iz serije VEKA SOFTLINE 
76 in 82 - najboljši profili razreda A na trgu. To so vrhunski izdelki, saj 
vsebujejo edinstveno kombinacijo profilov VEKA, okovja Siegenia in 
stekla s tehnologijo SuperSpacer®.

na voljo samo v ponudbi EUROCOLOR

+ +

Stene razreda A

Sistem   VIGO 82

VRHUNSKO 
OKNO

Novost



SKUPINA PROIZVODOV
                              

HARMONIJA 
BARV
Tesnila se ujemajo z barvo profilov (siva 
tesnila z belimi profili, črna tesnila z rjavimi 
ali lesnimi profili, karamelna tesnila 
s karamelni profili – Zlati hrast, Winchester).

Rezultat? Poln harmonije barv in stila.

POTRDILO
IFT INSTITUTA  
Profili VEKA izpolnjujejo najstrožje zahteve znaka kakovosti 
RAL. Zato pozitivno opravijo testiranja na prestižnem nemškem 
gradbenem inštitutu IFT Rosenheim.

 Okna Drsna 
vrata PSK 

Drsna
vrata HS 

  Sistem VIGO 82

Vhodna
vrata

 Okna Drsna
vrata PSK 

Sistem INEO 76

ČISTA
LEPOTA
Čisti PVC brez dodajanja sivega reciklata. 
Profil dobi enotno belo barvo tako odzunaj,
kot tudi znotraj strukture.

MOČAN
PO NARAVI

Verjemite v brezkompromisno kakovost. Izjemna 
trdnost profilov določa o zanesljivosti in vzdržljivosti oken 
VIGO 82 in INEO 76. Zahvaljujoč temu izdelki VEKA dosegajo 
odlično statiko, vi pa dobite okno dolgo življenjsko dobo okna ter 
popolno udobje uporabe.

Ponudba EUROCOLOR vključuje tudi sisteme, ki temeljijo na sivem 
jedru, ki bo zadovoljilo okuse vsakega estetika.



PRIDRUŽITE SE NAJBOLJŠIM.
IZBERITE VEKA SOFTLINE EUROCOLOR.

ENOSTAVNA
PONUDBA S CENO
Barve oken in vrat, ki so na voljo v EUROCOLORU, so razdeljene na samo 
dve cenovni skupini: standardna in standardna +.

Okni VIGO 82 in INEO 76 znamke EUROCOLOR sta zagotovo 
bolj tihi in topli v primerjavi s standardnimi okni. 

Srednja tesnila MD v izbranih modelih zmanjšujejo 
temperaturno razliko v prostorih, ščitijo pred mrazom, 
vlago in hrupom od zunaj.

ŠE VEČ 
TOPLOTE

ODLIČNI PARAMETER UW:

0,73 W/m²K za okno VIGO 82 
0,76 W/m²K za okno INEO 76

Sistem Ime  
EUROCOLOR Tehnologije Okovje

Veka SL 76 Ineo 76 Okna Siegenia
Veka SL 76 Ineo 76 PSk Siegenia
Veka SL 76 Ineo 76 Vhodna vrata GU

Veka SL 82 Vigo 82 Okna Siegenia
Veka SL 82 Vigo 82 PSk Siegenia
Veka SL 82 Vigo 82 HS Siegenia

OKNA, DRSNA IN
VHODNA VRATA  
Z VEKA PROFILI NA VOLJO V EUROCOLORU.

Osnovna sestava VIGO 82

Ineo 76 (Veka SL 76) Vigo 82 (Veka SL 82)

Razred Premium+ Razred MaxPremium
76 mm 82 mm
5 komor 7 komor (okvir), 6 komor (krilo)

Širina zasteklitve: do 48 mm Širina zasteklitve: do 48 mm
       Uw: 0,76 za steklo 0,5 s       Uw:  0,73 za steklo 0,5 s                  

Garancija: do 5 let Garancija: do 5 let

2 tesnili (aD) ali 3 tesnila (MD)
Barve tesnil: siva - beli profili, črna - profili s furnirano strukturo in gladki, karamelna - 

profili s furnirjem zlatega hrasta in winchester furnirjem
Jedro: belo, rjavo, sivo (za antracit barvo)

enostavno krilo (Sx)

INeO 76 (aD) INeO 76 (MD)

VIGO 82 (aD) VIGO 82 (MD)

Osnovna sestava INeO 76



Rešitve, predstavljene v mapi, so standard, ki ga priporoča EUROCOLOR.
V trenutku, ko si boste ogledovali to gradivo, bodo nekatere od predstavljenih rešitev morda zastarele. To je učinek nenehno izboljšanih tehnologij, ki se 

uporabljajo v naših izdelkih. Zato se pred odločitvijo obrnite na našega kvalificiranega svetovalca, ki vam bo predstavil podrobnosti o naši ponudbi in 
celoten obseg možnosti.

Gradivo ne predstavlja ponudbe v smislu veljavne zakonodaje, vključno z določbami civilnega zakonika in je zgolj informativne narave, izdelki, 
ki so predstavljeni na slikah, pa se lahko razlikujejo od dejanskih izdelkov.
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