
Sistema EC VEKASLIDE

Lar significa segurança e protecção, mas ao mesmo tempo proporcionando liberdade para ser ele mesmo. 
Assim, o sistema de portas elevadoras corredoras VEKASLIDE confere-lhe espaço, luz e ar fresco quando você 
o necessite, unido a protecção contra o mau tempo e a visitas inesperadas.

Além de ter um fácil manuseamento, o sistema de portas elevadoras corredoras de VEKA oferece com os seus 
esbeltos aros de elegantes proporções não só a maior liberdade de desenho, mas também a habitual qualidade 
VEKA, com perfis que poupam energia e são uma protecção segura frente á climatologia.

Benefícios técnicos do sistema.

De  VEKASLIDE  convence cada pormenor.

CONFORTO SEM LIMITES
Com VEKASLIDE aproxime a natureza á sua casa. 

n Folha de 5 câmaras e 70 mm de profundidade.

n Aro de 7 câmaras e 170 mm de profundidade, de uso reversível.

n Sistema compatível com os perfis complementares da gama VEKA 70 mm.

n Novo aro sem ranhuras. Ópticamente mais elegante, facilita a limpeza do elemento uma vez que possibilita a eliminação 
de perfis complementares.

n Dimensões máximas: 
  BRANCO COR

 Esquema A  6000 x 2700 mm 5000 x 2400 mm
 Esquema D 6000 x 2700 mm 5000 x 2400 mm

3 folhas Esquema K 6500 x 2700 mm 6500 x 2400 mm
 Esquema C 6500 x 2700 mm 6500 x 2400 mm

 Esquema F 6500 x 2700 mm 6500 x 2400 mm

n Isolamento e estanquecidade mais eficiente graças a:

CONFORTO SEM LIMITES

n ENSAIOS: CLASSE
PERMEABILIDADE ao ar (UNE EN 1026:2000) 4
ESTANQUECIDADE á água (UNE EN 1027:2000) 7A
RESISTÊNCIA ao vento (UNE EN 12211:2000) C2
Elemento de 4000 x 2300 mm, em 2 folhas, esquema A.

n TRANSMITâNCIA TéRMICA:
 PORTA VEKASLIDE UNE EN ISO 10077-1 SECÇÃO VEKASLIDE UNE EN ISO 10077-2

 Dimensões Vidro Porta U Medio Secção UF = 1,56 W/m2K
  4/16/4 baixo emissivo
  (Ug= 1,5 W/m2K)    

 3000 x 2200 mm 4/15/4 baixo emissivo e gas crípton
 Duas folhas (Ug= 1,1 W/m2K)

  4/12/4/12/4 baixo emissivo
  (Ug= 1,0 W/m2K)  

n ISOLAMENTO ACúSTICO:
Rw (C; Ctr)= 31 (-1; -4) dB. Rw (C; Ctr)= 40 (-1; -3) dB.
Vidro 4/16/4 Vidro 12/16/8 acústico

Elemento de 2260 x 2510 mm, em 2 folhas, esquema A.

Uw= 1,6 W/m2K

Uw= 1,3 W/m2K

Uw= 1,2 W/m2K

n Envidraçamento até 42 mm, permitindo duplos e triplos 
envidraçamentos.

n O especial desenho da junta teflonada permite um 
deslizamento suave e silencioso da folha unido a uma 
alta hermiticidade do elemento.

n Possibilidade de colocação de vertáguas adicional encaixado 
que facilita a montagem e o remate entre soleira e solo.

Novo reforço de aro com rotura térmica, 
a qual lhe pode incorporar isolamento 
térmico adicional.

Soleira com dupla rotura térmica, com possibilidade de colocar isolamento 
adicional, conseguindo assim um elevado aforro de energia. 

Peça de estanquecidade que une folha 
fixa e soleira, conseguindo além disso um 
melhor acabamento estético.

Desenho especial da peça 
de união aro-soleira que, 
adicionalmente, facilita a 
elaboração do elemento.

2 folhas

4 folhas
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Sistema de porta elevadora corredora, para uma ilimitada comodidade. 
Perfeitamente desenhado - Simplesmente prático.

Segurança sem limites 
Qualidade sem limites.

Veka, líder mundial na fabricação de sistemas de 
perfis de alta qualidade em PVC para portas e jane-
las, desfruta de uma reputação imelhorável no que 
respeita á excelencia na qualidade.

A robustez dos perfis utilizados na fabricação do 
sistema VEKASLIDE, cataloga-os como classe-A se-
gundo a norma UNE-EN 12608, cumprindo assim os 
mais altos standards de qualidade.

Em relação aos reforços de aço interiores, a alta 
qualidade VEKA fica patente não só na resistencia 
e durabilidade do elemento, mas também na sua-
vidade do seu deslizamento ainda depois de muitos 
anos de uso.

As grandes dimensões não são incompatíveis com 
a segurança. Assim, o sistema VEKASLIDE alcança 
a classificação WK2 frente à efracção –nivel de se-
gurança recomendado pela polícia para edifícios de 
vivendas–. 

Mais cor, mais desenho. 
O sistema de portas elevadoras corredoras 
VEKASLIDE, encontra-se disponível em todas as 
cores dos sistemas de perfis VEKA para portas 
e janelas; incluindo tonalidades lisas ou 
metálicas, e madeiras com acabamento 
superficial liso ou texturado, em linha com as 
novas tendencias arquitectónicas, 
proporcionando inovação e diferenciação a 
cada projecto.

As possibilidades de acabamento permitem 
múltiplas combinações: acabamento a 1 face 
exterior ou interior sobre perfil branco e 
acabamento a duas faces com uma mesma ou 
distinta cor.

VEKASLIDE, a resposta ao 
seu desejo de desenho.

Aspecto elegante. 
Com VEKASLIDE, poderá por em prática as suas 
ideias em quanto a desenho se referem.

Os perfis de folha 10% mais esbeltos que o 
sistema anterior, permitem o máximo 
aproveitamento da luz, e proporcionam-lhe um 
aspecto elegante. A isto se soma um novo aro 
sem ranhuras, que permite eliminar assim os 
perfis complementares, e uma soleira em cor 
cinzento metálico, 
conseguindo uma óptica mais 
elegante e facilitando a 
limpeza do elemento.

Distintas possibilidades de abertura

Esquema F 

Esquema A 

Esquema C 

Esquema D Esquema K 

Rotura térmica para um isolamento óptimo.

Vertáguas opcional encaixado na soleira que 
melhora o acabamento. 2

2

1

1

VEKASLIDE

VEKASLIDE

O sistema de elevadora 
corredora para espaços únicos.

Sem limites quanto aos seus desejos 
em desenho, possibilidades de abertura, 
montagem e simplicidade no manusea-
mento.

VEKASLIDE é um sistema compatível 
a 100% tanto com os sistemas de 
perfis de janelas VEKA como com as 
ferragens habituais, assim o conjunto 
formado pela sua VEKASLIDE junto 
com o resto dos elementos instalados 
no seu lar, conferirão á fachada da 
sua vivenda uma aparencia harmo-
niosa e uniforme.

Desde um ponto de vista técnico, o novo 
sistema abre novos horizontes: a espe-
cial estabilidade dos seus perfis oferece 
uma longa duração e segurança. Sem 
esquecer a poupança de energia; a 
inovadora tecnologia de isolamento, 
confere ao sistema VEKASLIDE uns re-
sultados até agora nunca logrados. 

+

+

Inovador no aforro de energia.
A sustentabilidade no sector da edificação, adquiriu um papel protagonista. 
As propriedades isolantes nos elementos da construção converteram-se num requisito 
prioritário nos projectos de obras. 

Assim, a habitual ideia de que grandes superfícies envidraçadas são sinónimo de importantes 
perdas de energia, fica obsoleta. VEKASLIDE contribui agora para o aforro de energia. 

Uma sofisticada técnica de aforro de energia composta por perfis multicâmara, e 
reforços e soleira com rotura térmica, possibilitam o melhor isolamento. Além disso o sistema 
VEKASLIDE, permite a utilização de vidros de alto isolamento térmico e acústico, até 42 mm 
de espessura.

Assim VEKASLIDE, ajuda a reduzir os seus gastos de energia em 
aquecimento e/ou ar condicionado, aumentando o seu conforto.

Absolutamente estanque. 
Inclusivamente em condições climatéricas extremas de frio e calor, você 
poderá desfrutar com VEKASLIDE de um ambiente confortável e estanque. 

O novo desenho do sistema inclui perfis encaixados fáceis de trabalhar e 
permite que as juntas da folha fiquem ocultas, impedindo assim correntes e humidades, 
conseguindo definitivamente, uma alta estanquecidade à água e uma reduzida 
permeabilidade ao ar. 

Assim, com qualquer climatologia, poderá sentir-se em sua casa seguro e protegido.

Mínima manutenção. 
Os sistemas de perfis VEKA, requerem uma mínima manutenção, tão sómente água 
e sabão. A alta qualidade do PVC utilizado na sua fabricação, torna-o especialmente 
resistente frente aos agentes externos como radiação solar, humidade, corrosão, insectos, 
poluição ambiental, etc.

Agora, desfrutará da sua VEKASLIDE durante muitos anos. 
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de perfis complementares.

n Dimensões máximas: 
  BRANCO COR

 Esquema A  6000 x 2700 mm 5000 x 2400 mm
 Esquema D 6000 x 2700 mm 5000 x 2400 mm

3 folhas Esquema K 6500 x 2700 mm 6500 x 2400 mm
 Esquema C 6500 x 2700 mm 6500 x 2400 mm

 Esquema F 6500 x 2700 mm 6500 x 2400 mm

n Isolamento e estanquecidade mais eficiente graças a:

CONFORTO SEM LIMITES

n ENSAIOS: CLASSE
PERMEABILIDADE ao ar (UNE EN 1026:2000) 4
ESTANQUECIDADE á água (UNE EN 1027:2000) 7A
RESISTÊNCIA ao vento (UNE EN 12211:2000) C2
Elemento de 4000 x 2300 mm, em 2 folhas, esquema A.

n TRANSMITâNCIA TéRMICA:
 PORTA VEKASLIDE UNE EN ISO 10077-1 SECÇÃO VEKASLIDE UNE EN ISO 10077-2

 Dimensões Vidro Porta U Medio Secção UF = 1,56 W/m2K
  4/16/4 baixo emissivo
  (Ug= 1,5 W/m2K)    

 3000 x 2200 mm 4/15/4 baixo emissivo e gas crípton
 Duas folhas (Ug= 1,1 W/m2K)

  4/12/4/12/4 baixo emissivo
  (Ug= 1,0 W/m2K)  

n ISOLAMENTO ACúSTICO:
Rw (C; Ctr)= 31 (-1; -4) dB. Rw (C; Ctr)= 40 (-1; -3) dB.
Vidro 4/16/4 Vidro 12/16/8 acústico

Elemento de 2260 x 2510 mm, em 2 folhas, esquema A.

Uw= 1,6 W/m2K

Uw= 1,3 W/m2K

Uw= 1,2 W/m2K

n Envidraçamento até 42 mm, permitindo duplos e triplos 
envidraçamentos.

n O especial desenho da junta teflonada permite um 
deslizamento suave e silencioso da folha unido a uma 
alta hermiticidade do elemento.

n Possibilidade de colocação de vertáguas adicional encaixado 
que facilita a montagem e o remate entre soleira e solo.

Novo reforço de aro com rotura térmica, 
a qual lhe pode incorporar isolamento 
térmico adicional.

Soleira com dupla rotura térmica, com possibilidade de colocar isolamento 
adicional, conseguindo assim um elevado aforro de energia. 

Peça de estanquecidade que une folha 
fixa e soleira, conseguindo além disso um 
melhor acabamento estético.

Desenho especial da peça 
de união aro-soleira que, 
adicionalmente, facilita a 
elaboração do elemento.

2 folhas

4 folhas
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