
Het standaard Veteka assortiment.
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Veteka

IJzersterk in maatwerk
Naast het standaard houtassortiment dat in deze brochure wordt gepresenteerd, 
bieden wij voor ieder uitdagend ontwerp of project oplossingen op maat. Of het 
nu gaat om hout of plaatmateriaal. Dankzij ons geavanceerde machinepark zijn 
de mogelijkheden in houtbewerking vrijwel oneindig. 

Bewerkingen
Tot de mogelijkheden behoren o.a.:(her)zagen • Vierzijdig schaven en 
profileren • CNC bewerken • Voorboren • Korten op lengte • Kitsponningen 
• Vellingkant • Bundelen per woning

Afwerking
Tot de mogelijkheden behoren o.a.: onbehandeld of voorzien van grondverf 
en/of aflak in diverse laagdikten en (RAL)kleuren • Zowel dekkend als 
transparante afwerking is mogelijk • Brandvertragend behandelen 
• Ommantelen

Certificeringen

Standaard Veteka assortiment - In deze brochure tonen wij u het 
standaard Veteka assortiment beschikbaar in meer dan 30 verschillende 
kwalitatief zeer hoogwaardige houtsoorten. Onze adviseurs denken 
graag met u mee over de mogelijkheden voor uw specifieke project en 
toepassing. 
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Aftimmerhout 04
 Houten plinten, MDF plinten, traplatten, koplatten, gibolatten

Lijstwerk 06
 Hoeklatten, kwartrond, lepe hoeklatten, lepe hoeksysteem

Gevel-, wand- en plafondbekleding 08
 Rabatdelen, Zweeds rabat, channel sidings, gootlijsten, 
 sponningschroten, kraal- en vellingdelen

Glaslatten 10
 Glaslatten recht/schuin, neuslatten, weldorpels,  
 opdeklatten, glaslatten ventilerend

Plaat op maat 14

Toilet voorzetwand 15

Meterkasten 16

Contactgegevens 20

Inhoud

Tip! 
Bent u al bekend met de ZaagMaat? Met deze gratis online tool berekent u 
snel en eenvoudig een optimale zaagstaat! Ga naar: www.dezaagmaat.nl
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Houten plinten [Andere maat en sponning naar wens mogelijk]

Traplatten

Mdf plinten

Aftimmerhout

Model Kopmaten

9 x 45 mm

12 x 45 mm

12 x 56 mm

12 x 70 mm

Model Kopmaten

H 17:   7 x 20 mm

H 18:   7 x 28 mm

Model Kopmaten

8 x 45 mm

12 x 45 mm

12 x 55 mm

12 x 70 mm

12 x 90 mm

12 x 110 mm
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Gibolatten

Koplatten [Andere maat en sponning naar wens mogelijk]

Model Kopmaten

A1     13 x 28 mm

A2     13 x 33 mm

A4     13 x 45 mm

B5      13 x 28 mm

B6      13 x 33 mm

B8      13 x 45 mm

Model Kopmaten

Hout:

FAF 22   
22 x 90 mm
sponningsbreedte 72

FAF 28
28 x 90 mm
sponningsbreedte 72

FAF 99
28 x 120 mm
sponningsbreedte 102

Mdf:

FAF 

22 x 90 mm
sponningsbreedte 72
Lengte: 2440 mm en
3050 mm
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Hoeklatten [Andere maat en sponning naar wens mogelijk]

Lijstwerk

Model Kopmaten

I 16:      13 x 20 mm

AS 21:   13 x 28 mm

AS 22:   13 x 33 mm

AS 24:   13 x 45 mm

AS 25:   13 x 70 mm

AS 30:   13 x 58 mm

AS 40:   13 x 95 mm

AS 50: 13 x 120 mm

AS 626: 16 x 45 mm

AS 627: 16 x 70 mm

AS 629: 16 x 95 mm

Kwartrond

Model Kopmaten

E11    14 x 14 mm

E12    16  x 16 mm
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Lepe hoeksysteem

Lepe hoeklatten

Model Kopmaten

LH 28 x 45 mm

Complete set voor het aftimmeren van lepe hoeken

Model

Onderdelen
• Lepehoekplaat
• Lepehoeklatten
•  Afdekplaat (optioneel)

Leverbaar in
•  Multiplex 12 mm
•  MDF 12 mm, standaard of V313
•  Andere afmetingen op aanvraag leverbaar

Behandeling •  1 of 2 keer gegrond

Aansluitzijden
•  Radius
•	Op	aanvraag	afgeschuind	onder	45˚

Lengte •  2440 mm en 3050 mm  
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Dikte 12-18-28 mm | Werkende maat naar wens tot cica 175 mm

Rabatdeel Blind vernagelbaar

Zweeds rabat

Channel siding halfhouts

Rabat halfhouts

Gootlijst (28x140 mm)

Rabatdelen (gevel)
Naar wens vrijwel elk model en in iedere houtsoort mogelijk, zowel fijn bezaagd als glad.

Gevel-, wand- en plafondbekleding
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Dikte 12-18-28 mm | Werkende maat naar wens tot circa 175 mm 

Sponningschroot

Kraaldeel

Kraaldeel blind vernagelbaar

Kraaldeel met sponning

Vellingdeel

Vellingdeel blind vernagelbaar

Profielschroten (wand)
Naar wens vrijwel elk model en in iedere houtsoort mogelijk, zowel fijn bezaagd als glad.
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Model Afmeting

EG-16
17 x 27 mm (r=3)

EG-17
17 x 20 mm (r=3)

EG-22
17 x 17 (r=3)

EG-23
17 x 17 (2 x r=3)

EG-R
25 x 25 (r=3) 

EG-FA
17 x 32 (r=3)

Glaslatten recht  [Voorboren en verzinken h.o.h. 150 mm op aanvraag.

 Op verzoek met kitsponning en/of schietsponning.]

Glaslatten
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Glaslatten schuin [Standaard	r=3,	Schuinte=15˚of	20˚	op	aanvraag.		
 Op verzoek met kitsponning en/of schietsponning.]

Model Afmeting

EG-13
17 x 18 mm (r=3)

EG-14
17 x 15 mm (r=3)

EG-15
12 x 14 mm (r=3)

EG-19
19 x 18 mm (r=3)

EG-20
17 x 20 x 12 mm (r=3)

EG-F
17 x 34 x 9 mm (r=3)

X-17015
17 x 15 mm (r=3)

X-17015 S
17 x 15 mm (r=3)
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Glaslatten

Neuslatten [Standaard	r=3,	Schuinte=15 ,̊	20˚	op	aanvraag	mogelijk]

Weldorpels

Model Afmeting

Maatvoering is sponningsmaat
Glasaanzet = 18 mm
Neusje = 9 mm

S30: 30 mm

S35: 35 mm

S40: 40 mm

S45: 45 mm

Model Afmeting

Geprofileerd model
38 x 67 mm

Recht model
38 x 67 mm
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Model Afmeting

EG-7
22 x 30 mm (r=6)  

EG-8
20 x 25,5 mm (r=6)

EG-9
17 x 25,5 mm (r=6)

Glaslatten ventilerend

Opdeklatten [Standaard	r=3,	Schuinte=15 ,̊	20˚	op	aanvraag	mogelijk]

Model Afmeting

M-8:  8 x 28 mm

M-10: 10 x 28 mm

M-83: 8 x 33 mm

M-13: 10 x 33 mm

N:    13 x 33 mm

Sponningmaat in overleg.

O:  13 x 33 mm

Sponningmaat in overleg.

MS-8: 8 x 28 mm

MS-10: 10 x 28 mm

MS-83: 8 x 33 mm

MS-13: 10 x 33 mm
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Plaat op maat

Plaatmaterialen zoals MDF, Multiplex, spaanplaat en OSB heeft Veteka in 
diverse diktes, kwaliteiten en maatvoeringen standaard op voorraad. 

Wij kunnen deze materialen op uw gewenste afmeting zagen en voorzien van 
afgeschuinde of afgeronde kanten. Ook is het mogelijk om extra bewerkingen, 
zoals sparingen en boorpatronen, uit te voeren. Veteka grondt en lakt het 
plaatmateriaal in eigen huis en behandelt eveneens de zijkanten voor u. 

Dankzij ons zeer uitgebreide machinepark zijn de mogelijkheden in 
plaatmateriaal vrijwel oneindig.

15inhoudsopgave laatste pagina14inhoudsopgave laatste pagina



Toilet voorzetwand

Model

Specificatie

•  Multiplex 15 of 18 mm 
•  Voor de inbouwsystemen van Geberit, Wisa, Grohe
   en Plieger 
•  Sparing voorzieningen standaard opgenomen 
•  Overige plaatmaterialen op aanvraag

Voordelen

•  Direct te plaatsen op de bekende inbouwssytemen
•  Tijdsbesparing van het in het werk op maat zagen en 

frezen van de achterplaat
•  CNC-gestuurde machines zorgen voor een exacte 

maatvoering
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Meterkasten

Kasten zonder leidingkoker

Enkele deur

Type kast KRZ of KLZ

Totale hoogte standaard 2700 mm

Totale breedte standaard 813 mm

Breedte deur ligt vast o.b.v. kastbreedte

Diepte
achter stijl gemeten,
standaard 350 mm

Zij/tussenwanden 0, 1 of 2 stuks  KRZ KLZ

Veteka maakt hoogwaardige meterkasten die in vrijwel elke situatie toepasbaar 
zijn, ook in openbare ruimten. Ze zijn eenvoudig te monteren en voldoen aan 
alle technische voorschriften.

Voordelen Veteka meterkasten
• In iedere situatie toepasbaar
• Eenvoudig te monteren
• Superieure kwaliteit
• Geschikt in centrale ruimten
• Strakke vormgeving
• Geleverd met FSC keurmerk SGSCH-COC-001800
• Standaard leverbaar zijn OSB zij- en achterwanden
• Ook leverbaar met brandvertragende materialen
• Voldoen aan de eisen die gesteld zijn in normeringsblad NEN2768 (1998)
• Snelle en just-in-time levering mogelijk

Opties: Ventilatierooster | Zelfsluitende kastscharnieren in plaats van 
paumelles | Cilinderslotkast 

17inhoudsopgave laatste pagina16inhoudsopgave laatste pagina



Dubbele deur zonder middenstijl

Type kast KZZ

Totale hoogte standaard 2700 mm

Totale breedte standaard 813 mm

Breedte linkerdeur standaard breedte d1 = d2

Breedte rechterdeur
ligt vast o.b.v. kast- en 
linkerdeurbreedte

Diepte
achter stijl gemeten,
standaard 350 mm

Zij/tussenwanden 0, 1 of 2 stuks  

Dubbele deur met middenstijl

Type kast KMZ

Totale hoogte standaard 2700 mm

Totale breedte standaard 1108 mm

Breedte linkerdeur standaard breedte d1 = d2

Breedte rechterdeur
ligt vast o.b.v. kast- en 
linkerdeurbreedte

Diepte
achter stijl gemeten,
standaard 350 mm

Zij/tussenwanden 0, 1, 2 of 3 stuks  
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Meterkasten

Kasten met leidingkoker

Enkele deur

Type kast KRL, KLR, KLL, KRR

Totale hoogte standaard 2700 mm

Totale breedte standaard 1108 mm

Breedte deur standaard 750 mm

Breedte 
leidingkoker paneel

ligt vast o.b.v. kast- 
en deurbreedte

Diepte
achter stijl gemeten,
standaard 350 mm

Zij/tussenwanden 0, 1, 2 of 3 stuks  

Dubbele deur zonder middenstijl

Type kast KZL of KZR

Totale hoogte standaard 2700 mm

Totale breedte standaard 1108 mm

Breedte linkerdeur standaard breedte d1 = d2

Breedte rechterdeur standaard breedte d1 = d2

Breedte 
leidingkoker paneel

ligt vast o.b.v. kast- 
en deurbreedte

Diepte
achter stijl gemeten,
standaard 350 mm

Zij/tussenwanden 0, 1, 2 of 3 stuks  

KLL

KRL

KRR

KLR

KZL KZR
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Meer informatie over Veteka, onze producten en voorbeeldprojecten 
vindt u op: www.veteka.nl 

Onze adviseurs denken graag met u mee over de mogelijkheden voor uw 
specifieke project en toepassing. Neem gerust eens contact op per mail  
info@veteka.nl, bel ons via +31 (0)13 - 514 20 12 of maak gebruik van het  
Bel me terug-formulier op de website.

Dubbele deur met middenstijl

Type kast KML of KMR

Totale hoogte standaard 2700 mm

Totale breedte standaard 1108 mm

Breedte linkerdeur standaard breedte d1 = d2

Breedte rechterdeur
ligt vast o.b.v. kast- en 
linkerdeurbreedte

Diepte
achter stijl gemeten,
standaard 350 mm

Zij/tussenwanden 0, 1, 2 of 3 stuks  
KML KMR
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Wit Hollandweg 3
5091 TB  Middelbeers, NL
+31 (0)13 - 514 20 12
info@veteka.nl
www.veteka.nl 

A
lle rechten voorbehouden

, 04/2017
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