
„Prof i le  PERFECTL INE ekstrudo-
wane są  wyłączn ie  na stab i l i zato-
rach wapniowo-cynkowych.  
Nie zawiera ją  zatem stab i l i zato-
rów o łowiowych.”

PERFECTLINE obejmuje nie tylko profile okienne, 

lecz również specjalistyczne profile do drzwi bal-

konowych, wejściowych i przesuwno-uchylnych. 

Stwarza możliwości wzbogacenia go profilami 

uzupełniającymi pochodzącymi z innych systemów 

VEKA, np. SOFTLINE 70AD.” Tym samym odznacza 

się wyjątkową kompleksowością.  

„Mama marzy  o  domku  
z  ko lorowymi  ok ienkami .” 

Systemy profili VEKA posiadają bogatą paletę kolo-

rów i wykończeń*, dlatego okna z nich wykonane 

doskonale komponują się z każdą fasadą oraz 

każdym systemem architektonicznym. VEKA Polska 

oferuje wykończenia o strukturze odwzorowującej 

drewno, aluminium oraz paletę kolorów z połyskiem 

i kolorów matowych. 

Oferujemy Państwu systemy profili PERFECTLINE 

wyprodukowane w koekstruzji. Wtedy profil, który 

zostaje poddawany foliowaniu, produkowany jest 

w dwóch kolorach. Okleina jest nakładana na 

barwioną w masie część profila. Takie rozwiązanie 

powoduje, że ewentualne uszkodzenia mechanicz-

ne, które mogą powstać na przestrzeni lat użytko-

wania okna, nie są widoczne.  

W ramach systemu PERFECTLINE dostępne są 

profile do drzwi wejściowych, balkonowych 

i przesuwno-uchylnych. Jako uzupełnienie syste-

mu polecamy natomiast systemy roletowe VEKA 

dodatkowo chroniące przed słońcem, zimnem, 

hałasem i nieproszonymi gośćmi. Eleganckim 

i trwałym wykończeniem okna od wewnątrz  

są wykonane z PVC parapety VEKA.

PERFECTLINE to skrzydła o krawędziach skośnych 

i lekko bądź mocno zaokrąglonych; 55 kolorów, 

w tym okleiny matowe, drewnopodobne i imitujące 

metal. Jaki inny system profili zapewnia równie 

szeroki wybór wariantów wzorniczych?

Wychodząc naprzeciw trendom rynkowym gene-

rującym zapotrzebowanie na profile bezołowiowe, 

system PERFECTLINE produkowany jest wyłącznie 

na stabilizatorach wapniowo-cynkowych. Oznacza 

to wyeliminowanie stabilizatorów ołowiowych.  

Jak wszystkie profile VEKA*, również PERFECTLINE 

zaliczany jest - zgodnie z normą PN-EN 12608 -  

do profili najwyższej klasy A. Klient kupujący okna 

w tym systemie ma pewność, że ścianki zewnętrzne 

profila mają 3 mm grubości (z tolerancją 0,2 mm). 

Parametr ten leży u podstaw m. in. doskonałej izo-

lacyjności cieplnej i akustycznej, wysokiej stabil- 

ności, pewnego montażu okuć oraz wysokiej od-

porności na włamania. Klasa A to najwyższa klasa 

RAL. Jeśli sprzedawca okien twierdzi inaczej, zażą-

daj podania normy (np. klasa RAL A+ nie istnieje). 

* z wyłączeniem profili do okien gospodarczych (pomieszczenia 
nieogrzewane lub z temperaturą wnętrza < 8 °C); zgodne z rozpo-
rządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. z 13.8.2013, poz. 926)

Porównanie: wygląd rozle-
głego, mechanicznego 
uszkodzenia kolorowej  
okleiny profila zwykłego [A]  
i koekstrudowanego [B] 
na przykładzie rysunku  
profila PERFECTLINE Swing

[A] 

[B] 

* Pomiędzy eksponowanymi próbkami, a oryginalną folią okienną 
mogą występować różnice w odcieniach kolorów wynikające  
z odwzorowania ich na nieoryginalnym materiale.

VEKA

Budowanie i remontowanie wymagają zaufania. Trzeba 

mieć kontrahenta, na którym można polegać. Jako partner 

firmy VEKA zaangażujemy się w rozwiązanie Państwa 

problemów dotyczących okien i drzwi oraz udzielimy 

kompetentnych porad. Możecie Państwo liczyć na naszą 

fachowość i na technikę okienną najwyższej klasy.
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VEKA jest posiadającym 

ponad 40-letnie doświad-

czenie, czołowym na świecie 

producentem profili okien- 

nych z PVC i dostawcą 

systemów profili dla produ-

centów okien, drzwi i rolet 

z tworzyw sztucznych. Jedyny w swoim rodzaju, rozległy 

świat profili VEKA posiada w swej palecie rozwiązanie na 

każdą okoliczność - obojętnie czy chodzi o nowe budow-

nictwo czy o remont, obiekt komercyjny czy mieszkaniowy 

w standardzie domu pasywnego. Olbrzymia różnorodność 

wariantów wzorniczych, kolorów i wzajemnych kombinacji 

stwarza niemal nieograniczone możliwości projektowe.

W centrum uwagi firmy stoi jednak bezkompromisowa 

dbałość o doskonałą jakość. Dlatego profile VEKA gene-

ralnie osiągają najwyższy niemiecki standard jakościowy: 

Klasę A (DIN EN 12608).

Technika w profilu
Systemy profili VEKA już w swych wersjach standardowych 

osiągają znakomite współczynniki przenikania ciepła Uf dla 

profili ram i skrzydeł. W połączeniu z nowoczesnym oszkle-

niem, zapewniają najlepsze współczynniki Uw dla całego 

okna.

Posiadające świetne  

właściwości izola- 

cyjne profile VEKA 

stanowią podstawę 

do produkcji dosko-

nałych okien, a te 

energooszczędne 

okna pozwalają 

z kolei obniżyć 

koszty ogrzewania 

i emisję CO2 do 

atmosfery.
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PERFECTLINE

Windows manufacturer in the VEKA system
will advise well

Perfect system of window profiles
 
without lead stabilizers

If it is perfect, then it is
complexed

 
Coextruded profile
in a full range of colors

 
Doors, blinds and
windowsills from the
same hand

If it is perfect, thet it is
various in design

If it is perfect, then it is
also ecological

If it is perfect, then it
has the RAL mark
and is classified as
the highest class RAL A

Perfect quality window profiles
are also an excellent thermal insulation!

 
“My mum dreams of a house
 
with colorful windows."

VEKA profile systems have a wide range of colors and
 
finishes*, that is why windows made of them blend in
 
perfectly with any facade and any architectural system.
 
VEKA Poland offers finishes with a structure that imitates
 
wood, aluminum and a color palette with gloss and matte
 
colors.
 
 
 
We offer PERFECTLINE profile systems produced  in
 
coextrusion. Then the profile that is laminated is produced in
 
two colors. The veneer is applied to a colored part of the
 
profile. Such a solution makes that possible mechanical
 
damage  which may arise over the years of use of the windows
 
is not visible.

Profiles for entrance doors, balcony doors and sliding-tilt
 
doors are available as part of the PERFECTLINE system.
 
As a complement to the system We recommend VEKA shutter
 
systems additionally protecting against sun, cold, noise and
 
uninvited guests. An elegant and durable window finish from
 
the inside are VEKA windowsills made of PVC.

 
* Between the exposed samples and the original window foil
   there may be differences visible in color shades resulting
   from imitating them on non-original material.

Comparison: the appearance of an
 
extensive, mechanical color veneer
 
damage of the regular profile [A]
 
and coextruded one [B]
 
on the example of a PERFECTLINE
 
Swing profile drawing

VEKA has over 40 years of
 
experience. It is leading in the
 
world manufacturer of PVC
 
window profiles and supplier
 
of made of plastics profile sys-
 
tems for windows, doors and

shutters producers. One of a kind, extensive world of VEKA profiles
 
has a solution for any circumstance - no matter whether it is a new
 
construction or renovation, commercial or residential facility in the
 
standard of a passive house. Huge variety of design variants, colors
 
and combinations creates almost unlimited design possibilities.

However, the focus of the company is an uncompromising attention
 
to excellent quality. Therefore, VEKA profiles generally achieve the
 
highest German quality standard: Class A (DIN EN 12608).

technology in a profile

VEKA profile systems already in their standard versions achieve
 
excellent heat transfer Uf coefficients for frame and sash profiles.
 
In combination with modern glazing, they ensure the best Uw values
 
for the whole window.

VEKA profiles that
 
have great insulat-
 
ing properties form
 
the basis for the pro-
 
duction of perfect
 
windows, and allow
 
to lower heating
 
costs and CO2 emi-
 
ssions to the atmos-
 
phere.
 

Building and renovating require trust. You must have a
 
contractor you can rely on. As a partner of VEKA company,
 
we will be involved in your solution of problems regarding

windows and doors and we will provide competent
 
advice. You can count on our professionalism and top-
 
class window technology

"PERFECTLINE profiles are extruded
 
only on calcium-zinc stabilizers
 
Therefore, they do not contain lead
 
stabilizers"

only VEKA

ONLY CLASS A

Like all VEKA* profiles, also PERFECTLINE is classified - in
 
accordance with PN-EN 12608 - to the top-class A profiles.
 
Customer buying windows in this system is certain that the
 
external walls of the profile are 3 mm thick (with a tolerance
 
of 0.2 mm). This parameter is at the basis of i.a. perfect thermal
 
and acoustic insulation, high stability, secure installation of
 
fittings and high resistance to burglary. Class A is the highest
 
RAL class. If the window seller says otherwise, demand specifi-
 
cation of the standard (e.g. RAL A+ class does not exist).

Meeting the market trends generating the demand for
 
lead-free profiles, the PERFECTLINE system is produced
 
only on calcium-zinc stabilizers. It means the elimination
 
of lead stabilizers.

PERFECTLINE includes not only window profiles, but also
 
specialized profiles for balcony, entrance and sliding-tilt
 
doors. It creates opportunities to enrich it with complemen-
 
tary profiles from other VEKA systems, for example
 
SOFTLINE 70AD. It stands out with exceptional complexity.

PERFECTLINE are sashes with slanted edges and slightly or
 
strongly rounded; 55 colors, including matt, wood-like and
 
metal imitating veneers. What other profile system also
 
provides a wide range of design variants?

* excluding profiles for economic windows (unheated rooms or  with
   an inside temperature <8 ° C);  in accordance with the regulation
   of the Infrastructure Minister  (Journal of Laws of 13 August 2013,
   item 926)
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PERFECTLINE
W pełni 5-komorowy system (5 komór w profilu ramy  

i 5 komór w profilu skrzydła) o głębokości zabudowy (czyli 

szerokości ramy) 70 mm, zapewniający ochronę cieplną  

na bardzo wysokim poziomie. Przy zastosowaniu pakietu 

szyb z ciepłą ramką o Ug=1,0 uzyskamy dla całego okna 

współczynnik przenikania ciepła Uw=1,2 W/m2K, natomiast 

przy Ug=1,1 wartość Uw=1,3. Przy zastosowaniu oszkle-

nia o niższym współczynniku Ug, możliwe jest osiągnięcie 

Uw<1,0 W/m2K. (Dane wg DIN-EN 10077, wartości „U” 

odnoszą się do okien o wym. 1230 x 1480 mm, czyli 

o pow. 1,82 m2).

1

2a

2b

Możliwość zastosowania oszklenia o grubości od 6 do  

42 mm bez konieczności użycia dodatkowych profili.

Możliwość zastosowania oszklenia do 49 mm.

3 Grubość ścianek zewnętrznych profila wynosi 3 mm 

(z tolerancją 0,2 mm), czyli parametr spełniający najwyższe 

standardy RAL – „Klasa A” (PN-EN 12608).

4 Układ dwóch uszczelek zewnętrznych zapewniający bardzo 

dobrą szczelność, izolację akustyczną i izolację cieplną.  

Powierzchnie uszczelek ukierunkowane ze spadkiem  

15 stopni (identycznie jak profile) – umożliwiają znakomite 

odprowadzanie wody i zanieczyszczeń.

5 Sprawdzone wzmocnienia stalowe zapewniające doskona-

łą statykę, długookresowe zachowanie funkcji okna oraz 

bezpieczeństwo antywłamaniowe. W ramie znajduje się 

komora przeznaczona na wzmocnienie stalowe zamknięte, 

natomiast w skrzydle - na wzmocnienie otwarte podwójnie 

sfalcowane (rozwiązanie wyjątkowe w technice okiennej). 

Możliwość budowy skrzydeł o szerokości do 1500 mm bez 

dodatkowych zabezpieczeń.   

PERFECTLINE

7 Niska łączna wysokość boczna profili skrzydła i ramy wyno-

sząca tylko 118 mm zapewnia większą powierzchnię szyby  

i doskonałe doświetlenie wnętrza.

8 Pewny montaż okuć w skrzydle i ramie przez kilka ścianek 

profila, w tym okuć antywłamaniowych.

9 W ramie możliwe dodatkowe mocowanie okuć oraz montaż 

nośnych elementów do posiadającego przekrój zamknięty 

wzmocnienia stalowego.

10

11

12

13

Gładkie, łatwe w pielęgnacji i niewymagające konserwacji 

powierzchnie profili wykonanych z wysokogatunkowego 

PVC - materiału podlegającego 100% recyklingowi.

13-milimetrowa oś wrębu okuciowego daje solidne zabez-

pieczenie przed wyłamaniem lub wyjęciem okna. 

Pewne osadzenie szyby w profilu na głębokość 21 mm 

ogranicza skraplanie się na szybie pary wodnej oraz powo-

duje, że okno trudniej sforsować niepożądanym gościom.

6 Wzornictwo o klasycznej optyce i wyważonych propor-

cjach. Stonowany, neutralny wygląd i kontury zewnętrzne 

pasują praktycznie do każdej elewacji. Profile nadają się 

do gięcia łuków. Możliwość zastosowania jednego z trzech 

rodzajów szprosów: wewnętrznych, zewnętrznych nakleja-

nych lub dzielących konstrukcję okna. 

Przy zastosowaniu odpowiedniego oszklenia system umoż-

liwia spełnienie warunków dla 6 klasy izolacji akustycznej, 

czyli stłumienie hałasu dochodzącego do 50 dB (np. droga 

szybkiego ruchu z natężeniem do 5000 pojazdów/godz.).

14

Uszczelki w kolorach czarnym, szarym lub karmelowym -  

dopasowane do wykończenia profili - podnoszą estetykę okien. 
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Doskonały wielokomo- 
rowy system pozwala-
jący uzyskać dla okna 
wysoki współczynnik 
przenikania ciepła 
Uw=1,1 W/m2K.

6 10

8 9

 
not flushed sash with the frame, strongly rounded
edges of sash and frame,uniform finish from the
outside and inside (white)

 
half-flushed sash with the frame, strongly rounded
edges of sash and frame,uniform finish from the
outside and inside (white)

not flushed sash with the frame, slightly rounded edges of the sash and frame,
uniform finish inside and outside (white)

half-flushed sash for replacement of the glazing up to 49 mm; different execution from the outside
and inside (swamp oak and white) on a coextruded profile

half-flushed sash with the frame, strongly rounded edge
of the sash and slightly rounded frame edge, uniform finish
inside and outside (winchester)

PERFECTLINE is a top class
 
window system of the highest
 
RAL A class, and at the same
 
time the most popular VEKA
 
profile in Poland.

"Swing" variant "Swing" variant

Standard variant Thermal variant

„Oval” variant

An excellent multi-chamber
 
system allows to achieve a high
 
coefficient of heat transfer for
 
the window.
 
 

Uw = 1.1 W / m2 K.

Fully 5-chamber system (5 chambers in the frame profile and 5
 
chambers in the sash profile) with the installation depth (i.e. frame
 
width) 70 mm, providing thermal protection at a very high level.  When
 
applying the pane packet with a warm frame with Ug = 1.0 we will
 
achieve a heat transfer coefficient Uw = 1.2 W / m2K for the entire
 
window, while with Ug = 1.1, the value Uw is at 1.3. When using  glazing
 
with a lower Ug coefficient, it is possible to achieve Uw <1.0 W / m2K.
 
(Data according to DIN-EN 10077, "U" values  refer to windows with
 
dimensions 1230 x 1480 mm, i.e. the surface at 1.82 m2).

Possibility to use glazing with a thickness from 6 to 42 mm without
 
the need for additional profiles.

 
Possibility to use glazing up to 49 mm

The thickness of the outer walls of the profile is 3 mm (with a
 
tolerance of 0.2 mm), i.e. the parameter that meets the highest RAL
 
standards - "Class A" (PN-EN 12608).

The arrangement of two outer gaskets ensures a very good tightness,
 
sound insulation and heat insulation. Gasket surfaces oriented with
 
a slope 15 degrees (the same as the profiles) - they allow excellent
 
drainage of water and pollutions.

Proven for decades and recommendable VEKA steel reinforcements
 
that ensure excellent statics, long-term maintenance of the window
 
function and anti-burglar safety. The frame has a chamber with a
 
closed steel reinforcement, and in the sash - with double folded open
 
reinforcement.(unique solution in window technology). Possibility to
 
build sashes up to 1500 mm wide without additional security.

only VEKA

ONLY CLASS

Design with classic optics and balanced proportions. Toned, neutral
 
appearance and outer contours fit practicallty any facade. Profiles
 
are suitable for bending arches. The possibility of using one of the
 
three types of muntin bars: internal, external, glued or dividing the
 
window structure.

 
The low total side height of the sash and frame profiles of only
 
118 mm provides a larger glass surfaceand perfect interior lighting.

Safe installation of fittings in the sash and frame through several
 
profile walls, including anti-burglary fittings

Additional installation of fittings and mounting of load-bearing
 
elements to the steel reinforcement which have a closed section
 
are possible

 
Smooth, easy to care for and maintenance-free surfaces of profiles
 
made of high-quality PVC - 100% recyclable material.

The 13-millimeter axis of the fitting notch provides a solid
 
 protection against breaking or removing the window.

Securely attached pane in the profile to a depth of 21 mm limits
 
the condensation of steam on the glass and makes the window more
 
difficult to force by unwanted guests.

Gaskets in black, gray or caramel colors -matched to the profile
 
 finish - they increase the aesthetics of the windows.

With the use of appropriate glazing, the system allows meeting
 
the conditions for the 6th class of acoustic insulation, i.e. suppression
 
of noise up to 50 dB (e.g. road fast traffic with the intensity of up to
 
5,000 vehicles / hour).




