
Quando um perfil de PVC
se torna em Arte



Quando a tecnologia e a Arte
se fundem, nasce um novo acabamento
de cor resistente, ultramate
e de tato único.

Inovação

VEKA SPECTRAL é a inovadora tecnologia de  
acabamentos para sistemas de perfis de PVC VEKA. 
Pioneira em relação ao desenho e tato superficial, 
combina a lacagem e folheação numa única  
e inovadora solução de superfícies sem 
perder rendimento e manutenção das 
qualidades estéticas inerentes aos 
perfis de PVC VEKA.

Através da combinação do desenho e uma 
excelente técnica nunca vista até hoje, é 
criada uma estética única de alto valor que 
proporciona às superfícies de janelas uma nova 
dimensão capaz de desenvolver projetos que 
estimulam os sentidos.



As suas fantásticas características técnicas 
proporcionam ao perfil uma grande durabilidade 
e resistência à intempérie, aos riscos e à 
abrasão de modo a cumprir as exigências mais 
altas, mantendo um aspeto impecável ao longo 
de toda a vida útil da janela. 

Esta nova tecnologia, única no mercado, 
consegue uma superfície sem reflexos que 
repele as marcas e a sujidade e é fácil de limpar, 
basta um pano húmido.

VEKA SPECTRAL está na vanguarda em 
resistência devido à sua capacidade para reduzir 
ao máximo a absorção térmica, protegendo 
assim a cor da superfície contra as influências 
externas ambientais mais extremas.

Rendimiento

Garantia
10 anos



Desperte os seus sentidos 

VEKA SPECTRAL é a tecnologia para o 
enobrecimento de superfícies que atrai pelo seu 
acabamento sedoso e único, irresistível ao tato.

O seu exclusivo acabamento ultramate 
proporciona à superfície uma estética elegante 
que desperta a curiosidade, querendo sentir o 
material nas mãos.



VEKA SPECTRAL nasceu para oferecer aos seus 
clientes uma ampla gama de cores, em contínuo 
desenvolvimento, para responder a qualquer 
exigência de desenho e adaptar-se às tendências 
arquitetónicas variáveis.

Sinta a Arte da cor

Deixe-se inspirar pela fantástica  
arte de VEKA SPECTRAL 

Esta nova tecnologia é a solução perfeita 
para fabricantes de janelas e prescritores que 
procuram a diferenciação nos seus projetos.

VEKA SPECTRAL é o resultado de um trabalho 
inovador próprio do Grupo VEKA e constitui um 
ponto de inflexão no fabrico e no desenho de 
perfis de PVC.     



G A M A  D E  C O R E S

V E K A  S P E C T R A L

Garantia
10 anos

Tecnologia
inovadora

Acabamento
ultramate

Toque
sedoso

Cinzento Antracite
Ultramate 
RAL 7016 

Azul Aço  
Ultramate
RAL 5011

Cinzento
Ultramate
RAL 7040

Vermelho Vinho
Ultramate
RAL 3005

Verde Monumento
Ultramate
RAL 6012

Verde Pinho
Ultramate
RAL 6009

Umbra
Ultramate
EURAS C34

Preto Grafite  
Ultramate
RAL 9011

Branco Puro
Ultramate
RAL 9010

Branco VEKA
Ultramate
RAL 9016

Casthano Sépia 
Ultramate
RAL 8014



www.veka.pt

Sígua-nos em 

VEKAPLAST IBÉRICA SAU
Pol. Ind. Villalonquéjar 
C/ López Bravo, 58 • 09001, Burgos • España
Telefone +34 947 47 30 20 

https://www.facebook.com/vekaportugal
https://www.linkedin.com/company/veka-portugal/
https://www.youtube.com/channel/UCCf5fB6XsP6Z_heU-fkTMFQ
https://www.instagram.com/vekaportugal/?hl=es
https://www.veka.pt/

