
Architecten, bouwers en huiseigenaren zoeken steeds 

nieuwe opties om woningen te verfraaien en een eigen, 

persoonlijk accent te geven. VEKA bedient hen op hun 

wenken. Met VEKA SPECTRAL: de geavanceerde opper-

vlakverdelingstechnologie die kozijnen een spectaculaire 

look-and-feel geeft. Kozijnen die je gezien én vooral ook 

gevoeld moet hebben. 

Nieuwe vormgeefopties
VEKA SPECTRAL maakt een onuitwisbare indruk. De matte opper-
vlakken en de fluweelachtige uitstraling zijn dan ook uniek. Ieder die 
voor het eerst een kunststof kozijnprofiel met VEKA SPECTRAL ziet, 
wordt zó nieuwsgierig dat hij het moet aanraken. VEKA heeft de inno-
vatie in eigen beheer ontwikkeld. Alle kunststof kozijnprofielen van 
VEKA kunnen met het nieuwe oppervlak worden uitgevoerd. Goed 
nieuws voor architecten en ontwerpers, want dit biedt ongekende 
mogelijkheden bij de vormgeving van het gevelbeeld!

Eigentijdse kleuren
De kleurstelling van VEKA SPECTRAL wordt afgestemd op de actuele 
voorkeuren van consumenten. VEKA SPECTRAL is verkrijgbaar in drie 
grijstinten die op dit moment zeer populair zijn: venstergrijs, antra-
ciet en omber, alle drie in ultramatte uitvoering. VEKA gaat het kleu-
renpalet continu uitbreiden. Andere varianten, bijvoorbeeld met 
design- en metalliceffecten, zijn al in voorbereiding. 

Gemaakt om decennialang mooi te blijven
VEKA SPECTRAL creëert niet alleen een nieuwe esthetische dimen-
sie, maar geeft kunststof kozijnen ook uitstekende technische eigen-

schappen mee. Dat is te  
danken aan de speciale 
samenstelling van het 
oppervlak. Dit is namelijk 
hoogwaardig met lak ver-
edeld, waardoor de kozij-
nen zeer kras- en slijtvast 
zijn en ook nog eens 
extreem UV- en weerbe-
stendig. Veeleisende 
simulaties, zowel in het 
laboratorium als onder 
werkelijke omstandighe-
den, hebben bevestigd dat VEKA 
SPECTRAL tot het uiterste bestand is 
tegen externe invloeden. Uit tests is bovendien 
gebleken dat het kozijnprofiel bij zonnestraling min-
der warmte opneemt. Uiteraard voldoen kozijnprofielen met 
VEKA SPECTRAL aan de hoogste kwaliteitsnorm: Klasse A conform 
DIN EN 12608. Topkwaliteit is immers standaard bij VEKA!

Prettig en praktisch
Gebouwbeheerders en huiseigenaren zullen ook blij zijn met het 
onderhoudsarme karakter van VEKA SPECTRAL. Profielen met VEKA 
SPECTRAL hebben een anti-graffiti-oppervlak dat extreem vuilafsto-
tend is, geen vingerafdrukken toelaat en ook andere verontreinigin-
gen nauwelijks kans geeft. Het oppervlak is bovendien zeer eenvou-
dig te reinigen. Ook kozijnfabrikanten zullen de innovatie 
verwelkomen. Profielen met VEKA SPECTRAL zijn efficiënt te ver-
werken, doordat de machines niet anders ingesteld hoeven te wor-
den. Bovendien zijn de profielen gemakkelijk te monteren.

Plus 54 kleuren en decors 
VEKA staat voor kwaliteit, vertrouwen en zekerheid. Het Duitse fami-
liebedrijf, uitgegroeid tot het grootste merk in Europa, blijft investe-
ren in de Nederlandse markt. VEKA SPECTRAL betekent voor de 
Nederlandse markt een aantrekkelijke uitbreiding van het VEKA kleu-
renpalet, waarvan de basis wordt gevormd door het traditionele folie-
systeem. Hiermee kunnen ramen zowel in één kleur als tweekleurig 
(buiten andere kleur dan binnen) worden uitgevoerd. Het foliesys-
teem biedt keus uit 54 kleuren, variërend van gedekte tinten tot 
krachtige trendy kleuren. Naar smaak kan worden gekozen uit 
bedrieglijk echte houtnerfstructuren en gladde uitvoeringen, die 
altijd gemakkelijk te reinigen zijn. Zowel de gladde uitvoeringen als 
de houtnerfstructuren zijn uv- en weerbestendig en slag- en krasvast. 
Daardoor zijn ze bestand tegen weer en wind, verbleken ze niet en 
blijven decennialang mooi. 

Kunststof kozijnen die je moet zien én voelen

VEKA SPECTRAL 
geeft de gevel 
nieuwe impulsen  
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