
TOPLINE schuifdeuren 
vergroten uw woonruimte.

De synthese van functionaliteit en schoonheid.
TOPLINE NL Hefschuifdeuren

TOPLINE hefschuifdeuren zijn gemaakt uit verhoogd slagvaste, 

weerbestendige grondstoffen. Vooral bij grote bouwelementen zijn 

materiaaleigenschappen en constructie van groot belang ten aanzien 

van kwaliteit en functie. Extra staalversterkingen, hoge isolatie 

en stabiele dikwandige meerkamerprofielen kenmerken TOPLINE en 

bieden optimale garantie. Fraai vormgegeven en zeer gebruiksvriendelijk 

in diverse oplossingen en kleuren. De hefschuifdeuren sluiten naadloos 

aan in vorm en kleur op de kunststof kozijnprofielen van TOPLINE NL.



TOPLINE NL schuifdeuren 
vergroten uw woonruimte.

Stabiele meerkamer profielen zijn 

bestand tegen weersinvloeden en 

makkelijk in onderhoud.

TOPLINE NL hefschuifdeuren zijn een 
typisch VEKA product en bieden als zodanig 
de optimale synthese van functionaliteit en 
schoonheid. De voordelen op een rijtje: 

Hefschuifdeuren
Een-, twee-, drie-, of vierdelige hefschuif-
deuren zijn mogelijk, of meerdere schuifdeuren, 
of in het midden twee van elkaar afschuivende 
deuren (zie ook de mogelijkheden bij de 
tekeningen). Het kozijn voor de grootste 
deuren is met aluminium versterkt. 

Parallelschuifkiepdeur
De parallelschuifdeur is een goed alternatief 
als het om kleinere afmetingen gaat. 
De slanke profielen zorgen voor een elegante 
oplossing. Het beslag, met name de schuivende 
vleugel, laat zich gemakkelijk bedienen in 
loop- of kiepstand (beluchting). Bij het slui-
ten merkt men, hoe het beslag de schuifdeur 
aantrekt, ofwel regen- en winddicht maakt. 
Het slanke profieldesign zorgt ervoor dat de 
schuifdeur optisch optimaal harmonieert met 
het totale bouwconcept.

Alternatief
Stolpdeuren naar binnen of naar buiten 
opengaand zijn ook een perfecte mogelijk-
heid om uw terras bij uw huis te betrekken.

Profielsysteem
TOPLINE profielen hebben een wanddikte van 
3mm, 45 graden contouren voor een moderne 
en vriendelijke uitstraling. Versterking volgens 
VEKA richtlijn (NEN 6702).

Functionaliteit
Standaardramen, isolerende, geluidswerende 
of inbraakwerende ramen en deuren.

Afdichtingssysteem
Door middel van dichtingen in kozijn en raam 
en deur omlopend. VEKA geëigende dichtingen. 

Mogelijkheden
Isolatieglas, geluidswerend glas, veiligheidsbe-
glazing alsook ornamentglas. Roeden tussen 
het glas, op het glas geplakt of echte glasde-
lende roedes. Variërend van 25 tot 118mm.

Beglazing
Diepte glassponning 24mm. Glasdikte moge-
lijk van 15–42mm in kozijn en raam en of 
deur. Droge beglazing door dichtingen van 
APTK, TPE of silicone.

Accessoires
Ornamenten, vensterbanken, waterslagen, 
koppelingen, ventilatie, luiken en rolluiken.

Warmte doorgangscoëfficiënt
Afhankelijk van glassoort tot 1,0 W/m2K.

TOPLINE NL van VEKA 

kenmerkt zich door:

eigentijds design

op het profiel afgestemde grijze 

dichtingen en raamgrepen 

bijzonder onderhoudsarm door de 

homogene oppervlakte

hoge isolatiewaarde reduceert de 

stookkosten en verlaagt de geluidshinder

optimale stabiliteit voor een lange 

levensduur en hoge waardevastheid

speciaal gevormde staalversterking 

werkt inbraakvertragend

www.vekakozijn.nl

Schuifkiepdeuren

Hefschuifdeuren


