
Sistema de porta  
corredora-elevadora VEKA, 
da nova geração.

O NEXO PERFEITO 
entre interior e exterior



 MAX

 MAX

Conforto com vistas.

Extensão envidraçada máxima
•  A superfície envidraçada visível aumenta 7 cm  

de largura e 13 cm de altura.
•  Folha fixa inovadora com uma altura de vista 

inferior de apenas 28 mm.
•  Equilíbrio energético, estas grandes superfícies 

envidraçadas permitem a entrada de mais luz solar.
•  O caixilho praticamente oculto na obra, consegue 

um efeito mais estético e elegante.

Amplie visualmente o espaço  
da sua casa

A versão VEKAMOTION 82MAX possui folhas fixas 
especialmente estreitas, que ampliam  

a superfície envidraçada em conformidade com as 
expetativas mais exigentes dos profissionais  

da arquitetura e da construção,  
“procurar a maior transparência possível”. 

Poderá tocar no céu  
estando na sua própria casa 

Desfrute do exterior 

Mais luz. Mais espaço. Mais possibilidades.

Inunde os seus espaços 
com luz natural
VEKAMOTION 82 oferece-lhe uma fantástica 
sensação de luminosidade e amplitude no 
interior da sua casa. 

As grandes superfícies envidraçadas que  
chegam ao nível do chão e os caixilhos 
discretos proporcionarão amplitude aos seus 
espaços e permitir-lhe-ão entrar e sair de 
forma simples. 

O exterior torna-se numa extensão  
da sua casa.

• Perfis Classe A.
•  Novo sistema para portas corredoras-elevadoras, desenvolvido sob um 

novo conceito de TECNOLOGIA, VERSATILIDADE E ELEGÂNCIA.
•  Várias opções de acabamentos, tanto folheados como VEKA SPECTRAL. 
•  Proteção antirroubo tipo RC 2.
•  Dimensões máximas de fabrico até 6,5 x 2,7 m  

(até 6,5 x 2,5 m em cor).

Luminosidade pura em todo o sistema
VEKAMOTION 82, na sua versão padrão, oferecer uma grande  
superfície envidraçada, com uma altura de folha de apenas 86 mm.



Acessibilidade 
1 soleira, 2 soluções
Possibilidade de caixilho nivelado em conformidade 
com a regulamentação PMR ou alternativa padrão. 
Tudo isso com um único caixilho comum para ambos 
os sistemas.

O novo desenho de soleira de PVC possui duas 
câmaras de reforço independentes com um reforço 
de 60 x 40 cm (tal como na armação) e um de  
50 x 20 cm. Com apenas um perfil adicional, a 
soleira pode ser instalada na VEKAMOTION 82 e na 
VEKAMOTION 82MAX.

Valor acrescentado em cada detalhe 

Vantagens
• Excelentes valores de isolamento térmico e acústico.

• Triplo envidraçamento, até 54 mm. 

•  Novo conceito de juntas perimetrais que conseguem valores de 
estanquidade à água classe 9A e permeabilidade ao ar classe 4.

•  Nova armação. O caixilho perfeito. Armação alargada 62 mm  
para facilitar a montagem e a instalação das guias do estore.  
Esse caixilho inclui 2 câmaras de reforço de aço independentes  
que lhe proporcionam uma grande estabilidade.

•  Possibilidade de caixilho nivelado em conformidade com a regulamentação 
PMR ou alternativa padrão. Tudo isso com um único caixilho comum para 
ambos os sistemas. 

•  Desenho sem limites. Escolha a cor e o acabamento entre mais de 50 tons de 
folheados e também o VEKA SPECTRAL. 

Base comumBase acessível 
(Regulamentação PMR)

62
15

86

16
3

194

4 74

82

7

86
4

62

15
2

194

50

62
15

86

16
3

194

15.5 89.5

105

7

86
4

62

15
2

194

50

92

A série perfeita
Sensação de liberdade

Passar da sala para o jardim ou terraço nunca for tão fácil.

VEKAMOTION 82 oferece essa apreciada liberdade graças ao 

deslizamento suave da sua folha móvel e ao caixilho inferior 

acessível ao nível do solo, também para pessoas com mobilidade 

condicionada.

Inovação até ao último detalhe
Com a VEKAMOTION 82, alcance a perfeição em qualquer  

espaço. A sua inovadora estrutura de perfis VEKA proporciona-lhe 

sempre proteção: contra o vento e as adversidades  

meteorológicas, contra as perdas de calor, contra o ruído e 

contra as visitas indesejadas. Além disso, a porta é bastante fácil 

de abrir e fechar, e o seu desenho é impressionante.
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0% Qualidade

apenas da VEK
A

Perfis Classe A  
de acordo com a UNE EN 12608-1

Máximo nível  
para clientes exigentes
Valor acrescentado em cada detalhe

VEKAMOTION 82 oferece-lhe muito mais, em todos os 

sentidos. A estrutura multicâmara sofisticada dos seus 

perfis, em conjunto com os importantes reforços de aço 

do caixilho, proporciona uma excelente estabilidade ao 

elemento. Com a VEKAMOTION 82 e a alta qualidade 

característica dos perfis VEKA, terá a certeza de que a sua 

porta deslizante elevadora funciona perfeitamente e de 

forma segura ao longo do prazo. 

Qualidade sem concessões

VEKAMOTION 82 é exclusivamente fabricada com perfis 

de qualidade catalogada como Classe A, de acordo com a 

norma UNE EN 12608-1.

VEKAMOTION 82, na sua versão padrão  
oferece uma grande superfície de vidro 
com uma altura de folha de apenas 86 mm.

O modelo VEKAMOTION 82 MAX amplia  
claramente esta superfície com a sua  
folha fixa especialmente elegante.

Paredes exteriores 
especialmente 
resistentes  
Espessura das paredes 
exteriores Classe A ≥ 2,8 mm. 

Nível máximos de 
proteção antirroubo
A importância de nos sentirmos seguros em nossa 

casa. VEKAMOTION 82 dificulta a entrada de 

visitas indesejadas graças ao seu reforço de aço 

integral de grandes dimensões, tanto na armação 

como nas folhas. Em combinação com a ferragem 

e o respetivo envidraçamento, pode conseguir o 

nível de proteção RC 2 de forma fiável.

Dois reforços de aço de grande volume na 
armação que garantem uma estabilidade extrema.

Aspeto ideal
Com a VEKAMOTION 82 MAX as folhas fixas 
podem ficar quase completamente ocultas, 

para conseguir um efeito envidraçado máximo.

Extensão envidraçada máxima
A superfície envidraçada visível da VEKAMOTION 82 MAX  
aumenta 7 cm de largura e 13 cm de altura.

Perfis mais elegantes
A excelente folha fixa da VEKAMOTION 82 MAX 

apresenta uma altura da vista interior de apenas 
28 mm, conseguindo um menor impacto visual.

Acesso sem obstáculos
Com a VEKAMOTION 82 MAX, será igualmente 

simples como com a versão básica.

O interior e exterior unem-se num só: desfrute de umas vistas únicas com o sistema de porta deslizante elevadora VEKAMOTION 82MAX.
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Nova armação 
O caixilho perfeito.

Painéis exteriores  
de alumínio

Um efeito metálico 
elegante com uma ampla 
gama de cores.



    

VEKAPLAST IBÉRICA SAU
Tel. +34 947 47 30 20

www.veka.pt

Siga a VEKA Ibérica em:  

I Testes
Teste Dimensões (mm) Classe

Permeabilidade ao ar IFT 19-003900-PR06 3500 x 2650 mm 4

Estanquidade à água IFT 19-003900-PR06 3500 x 2650 mm 9A

Resistência ao vento IFT 19-003900-PR06 3500 x 2650 mm C2/B3

I Testes
Teste Dimensões (mm) Classe

Permeabilidade ao ar IFT 19-003900-PR02 4500 x 2650 mm 4

Estanquidade à água IFT 19-003900-PR02 4500 x 2650 mm 7A

Resistência ao vento IFT 19-003900-PR02 4500 x 2650 mm C1/B2

I Transmissão térmica
Sistema VEKAMOTION 82

Teste “ROSENHEIM 
IFT 20-002085-PR01

Uf 1,4 W/m2K

I Transmissão térmica
Sistema VEKAMOTION 82 MAX

Teste “ROSENHEIM 
IFT 20-002085-PR02

Uf 1,3 W/m2K

I Dimensões máximas comuns (mm)
Branco Cor

largura altura largura altura

2 folhas 6000 2700 5000 2500

3 folhas 6500 2700 6500 2500

4 folhas 6500 2700 6500 2500

Porta VEKAMOTION 82
Dimensões (mm) Vidro Porta

3500x2300 Ug= 0,5 W/m2K Uw= 0,78 W/m2K

Ψ=0,031 W/mK

Porta VEKAMOTION 82 MAX

Dimensões (mm) Vidro Porta
3500x2300 Ug= 0,5 W/m2K Uw= 0,73 W/m2K

Ψ=0,031 W/mK
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