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VEKAMOTION 82 – nový systém zdvižně posuvných dveří vyvinutý firmou VEKA

Systém VEKAMOTION 82 přináší na trh zdvižně posuvných dveří nové impulsy. 

Nový systém od firmy VEKA díky své jedinečné konstrukci zahrnující inovativní a promyšlené řešení detailů 

zohledňuje současné požadavky a poptávku trhu.

Požadavky zákazníků:

• velké prosklené plochy s minimálním podílem viditelných rámů

• barevný povrch také u zdvižně posuvných dveří (VEKA SPECTRAL, kašírované fólie nebo hliníkové opláštění)

• kvalitní stínící technika:
• nadokenní skříňky s roletami nebo žaluziemi
• předokenní skříňky s žaluziemi nebo screenovými roletami

Současné požadavky:

• změna předpisů pro bezbariérové užívání

• zvýšené požadavky na napojení stavebních izolací

• rostoucí požadavky na bezpečnost
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VEKAMOTION 82 – perfektně přizpůsobeno 
potřebám výrobců oken, stavitelů a 
architektů.
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Nový systém zdvižně posuvných dveří 
VEKAMOTION 82 zaručuje malou 
pohledovou šířku křídla a větší 
prosklenou plochu
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U VEKAMOTION 82 MAX je možné 
pomocí použití speciálního 
pevného křídla docílit ještě větší 
prosklené plochy a více světla.
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Zjednodušené a účinné 
napojení stavební izolace 
pomocí nově vyřešených 
detailů konstrukce.

Vynikající tepelně izolační 
vlastnosti při zasklením trojsklem 
až do tloušťky zasklení 54 mm 

Díky nově vyvinutému konceptu 
těsnění a použití nového robustního 
těsnění lze spolehlivě dosáhnout 
vodotěsnosti až do třídy 9A 
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Nově vyvinutý plastový práh: 
snadná realizace bezbariérového 
nebo standardního prahu

Efektivní konstrukce rámu, např. 
zaručuje větší stabilitu při použití
běžně používaných ocelových výztuh

Rozšířený dveřní rám na  62 mm 
usnadňuje montáž stínící 
techniky

Montáž rozšiřovacích 
profilů je možná po 
celém vnějším i 
vnitřním obvodu rámu
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Kompaktní vozíky poprvé 
použité u plastových zdvižně 
posuvných dveří

Jedinečná konstrukce rámu dovoluje 
maximální překrytí omítkou pro 
téměř bezrámový vzhled

Designové provedení s 
maximálním podílem prosklené 
plochy nabízí další zlepšení 
zvukové i tepelné izolace Jedinečné pevné křídlo lze po 

celém obvodu svařovat, což 
zaručuje kratší výrobní časy
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VEKAMOTION 82 v detailu
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VEKAMOTION 82 – Základní provedení
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VEKAMOTION 82 – Základní provedení
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VEKAMOTION 82 – Výhody a inovace
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VEKAMOTION 82 – Přehled profilů
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VEKAMOTION 82 – Provedení s hliníkovým opláštěním
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VEKAMOTION 82 s hliníkovým opláštěním
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VEKAMOTION 82 s hliníkovým opláštěním
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VEKAMOTION 82 MAX – Designové provedení
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VEKAMOTION 82 MAX – Výhody a inovace
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VEKAMOTION 82 MAX – Výhody a inovace
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VEKAMOTION 82 MAX – Provedení s hliníkovým opláštěním



21

VEKAMOTION 82 MAX s hliníkovým opláštěním
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VEKAMOTION 82 MAX s hliníkovým opláštěním
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VEKAMOTION 82 VISTA – Belgická varianta
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VEKAMOTION 82 VISTA nabízí luxusní výhled s 
maximálním podílem prosklené plochy a 
zasklením pevného křídla od podlahy
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Standardní nebo bezbariérové 
řešení prahu je snadno 
proveditelné

Unikátní konstrukce rámu 
umožňuje téměř kompletní 
překrytí omítkou i z vnější strany 
a tím minimální viditelnost rámu

Vnitřní pohledová výška 
pevného křídla: 0 mm 

Dostupné jsou všechny možnosti 
výběru povrchové úpravy: barevné a 
dekorační fólie, hliníkové opláštění a 
VEKA SPECTRAL

Zasklení z vnější strany s 
hliníkovými zasklívacími lištami
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VEKAMOTION 82 VISTA – Belgická varianta
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VEKAMOTION 82 VISTA – Belgická varianta



28

VEKAMOTION 82 VISTA – Belgická varianta
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Děkuji za Vaši pozornost!

© 2020 VEKA AG.

Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Texte, Bilder, Graphiken und sonstige
Dateien sowie die konkrete Art und Weise der Anordnung genießen
urheberrechtlichen Schutz und fallen möglicherweise in den
Anwendungsbereich weiterer Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums.
Sie dürfen von Kunden der VEKA AG lediglich hausintern für die Dauer der
Geschäftsbeziehung genutzt werden. Eine darüber hinaus-gehende Nutzung
oder Verwendung (insbesondere Vervielfältigung, Veröffentlichung oder
Bearbeitung), auch in Auszügen, ist ebenso wie eine Weitergabe an Dritte nur
mit der vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der VEKA AG
gestattet.

Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen werden ausschließlich
zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und spiegeln den Stand zum
Zeitpunkt der Erstellung der Präsentation wieder. Die Präsentation wurde von
der VEKA AG mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt, dennoch kann keine
Haftung in Bezug auf die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der darin
enthaltenen Informationen übernommen werden. Die Informationen sind
überwiegend allgemeiner Natur und lediglich beispielhaft aufgeführt, so dass
sie nicht ohne Weiteres auf den konkreten Einzelfall übertragen werden
können. Für weitere Einzelheiten stehen Ihnen die Mitarbeiter der VEKA AG
als Ansprechpartner zur Verfügung.

All rights reserved. All texts, images, graphics, and other files as well as the
actual manner of their arrangement enjoy copyright protection and may fall
into the area of application of other laws to protect intellectual property. They
may be used by customers of VEKA AG only in-house for the duration of the
business relationship. Any use that extends beyond this (especially
duplication, publication or editing), even in excerpts, as well as a forwarding to
third parties is only permitted with the prior express written permission of
VEKA AG.

The information contained in this presentation is made available only for
informational purposes and it reflects the status at the time the presentation
was created. The presentation was created by VEKA AG with the greatest
possible care, nevertheless no liability can be assumed with respect to the
completeness, correctness, and timeliness of the information it contains. The
information is largely of a general nature and is only presented in exemplary
form, so that it cannot simply be transferred to a particular case. The
employees of VEKA AG are available as contact people for additional details.


