
Quando uma janela de PVC
se transforma em Arte



Acabamento VEKA SPECTRAL
Único no mercado, irresistível ao tato,  

tecnicamente perfeito.

Acabamento
ultramate

Toque
sedoso

Tecnologia
inovadora

Garantia
10 anos

Desenho e tecnologia unem-se num 
ACABAMENTO EXCLUSIVO

DESENHO, INOVAÇÃO e RENDIMENTO definem o VEKA 
SPECTRAL. Uma nova tecnologia de acabamentos para 
perfis de PVC VEKA para janelas que combina a perfeição 
do desenho e uma técnica excelente para desenvolver 
projetos capazes de estimular 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 inovadora tecnologia de cor para superfícies oferece 
um aspeto ultramate e um acabamento sedoso irresistível 
ao tato capaz de repelir as marcas e a sujidade.

Também é fácil de limpar, apenas um pano húmido é tudo 
o que é necessário.

Sinta  
ARTE DA COR 

VEKA SPECTRAL nasceu para oferecer aos seus clientes uma ampla 
gama de cores, em contínuo desenvolvimento, para responder 
a qualquer exigência de desenho e adptar-se às tendências 
arquitetónicas em constante mudança da arquitetura contemporânea.

É a solução perfeita para projetos que procuram a diferenciação. 
VEKA SPECTRAL é o resultado de um trabalho inovador do Grupo 
VEKA e constitui um ponto de inflexão no desenho e fabrico de perfis 
de PVC para portas e janelas.

Gama  
SPECTRAL 

Cinzento Antracite
Ultramate 
RAL 7016

Azul Aço  
Ultramate
RAL 5011

Cinzento
Ultramate
RAL 7040

Vermelho Vinho
Ultramate
RAL 3005

Preto Grafite  
Ultramate
RAL 9011

Casthano Sépia 
Ultramate
RAL  8014

Umbra
Ultramate
EURAS C34

Branco VEKA
Ultramate
RAL 9016

Verde Monumento
Ultramate
RAL 6012

Branco Puro
Ultramate
RAL 9010

Verde Pinho
Ultramate
RAL 6009
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Gama  
VEKA SPECTRAL 

Cinzento Antracite
Ultramate 
RAL 7016

Cinzento
Ultramate
RAL 7040

Verde Monumento
Ultramate
RAL 6012

Verde Pinho
Ultramate
RAL 6009

Azul Aço  
Ultramate
RAL 5011

Umbra
Ultramate
EURAS C34

Preto Grafite  
Ultramate
RAL 9011

Vermelho Vinho
Ultramate
RAL 3005

Casthano Sépia 
Ultramate
RAL  8014

Carvalho ANTIK 
Ultramate

Carvalho Cinzento 
Ultramate

Branco Puro
Ultramate
RAL 9010

Carvalho Branco 
Ultramate

Branco VEKA
Ultramate
RAL 9016

Desperte os 
SEUS SENTIDOS
VEKA SPECTRAL é a tecnologia para o acabamento de 
superfícies que possui um tato sedoso e único irresistível. 
O seu exclusivo acabamento ultramate proporciona à 
superfície uma estética elegante que atrai e desperta a 
necessidade sentir o material nas mãos.
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Carvalho Cinzento 
Ultramate

Carvalho Branco 
Ultramate

Carvalho ANTIK 
Ultramate



Sígua-nos em 

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

http://www.veka.pt
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