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JEDYNE NA RYNKU OKNA O UNIKALNEJ
POWIERZCHNI SZLACHETNEGO DREWNA
Okna Real Wood w przeciwieństwie do okien
drewnianych nie wymagają kosztownych
konserwacji.

®
created by VIKKING

Innowacyjny pomysł

Innowacyjna technologia

W y r o b y d r e w n i a n e, w t r a k c i e

Dekorowane proﬁle PVC technologią

Opracowana przez zespół

Innowacyjny wzór

eksploatacji w obiektach są podatne

Real Wood, w odróżnieniu od drewna

inżynierów VIKKING autorska

na wiele zagrożeń płynących z

nie wymagają konserwacji przed

te c h n o l o g i a j e s t p r z e d m i o te m

destrukcyjnego wpływu wilgoci na

warunkami atmosferycznymi.

naszej między narodowej ochrony

higroskopijną budowę drewna. Stąd

Ewentualne naprawy struktury oraz

patentowej. Atrakcyjność

narodziła się idea dekoracji

powłok lakierniczych są możliwe do

uzyskanych efektów wizualnych

powierzchni proﬁli PVC, by zapewnić

wykonania również w obiekcie, w

sprowokowała nas również do

im estetykę szlachetnego drewna i

którym zamontowane są okna z

zastrzeżenia międzynarodowego

wyeliminować skutki i niedogodności

powierzchnią Real Wood.

wzoru przemysłowego.

wynikłe ze stosowania drewna.

INNOWACJA VIKKING

Technologia szczotkowanych proﬁli PVC
Jedyne na świecie okna PVC o szlachetnej
strukturze drewna. Unikalna technologia
dekoracyjna opracowana przez zespół
inżynierów VIKKING jest objęta
międzynarodwą ochroną patentową.
Zdobienie powierzchni proﬁli PVC w
technologii RW eliminuje konieczność
laminowania proﬁli i zapewnia długą
trwałość powstałej konstrukcji.
Okna Real Wood to doskonała propozycja
dla miłośników naturalnego piękna przy
jednoczesnym zachowaniu właściwości
PVC.

TYLKO W VIKKING Okna dostępne we wszystkich kolorach z palety
RAL z dodatkowymi efektami specjalnymi

Kolory twoich okien

okna lakierowane we wszystkich kolorach z palety RAL
bez konieczności stosowania oklein

RAL 1014

RAL 8011

RAL 7003

RAL 9005

RAL 5014

PEARL EFFECT

RAL 7035

RAL 6011

kolory drewnopodobne
unikalna technologia lakierowania odzwierciedlająca naturalne usłojenie drewna

RAL 3002
GALAXY EFFECT

SAND EFFECT

Dąb bielony

Złoty dąb

Jasny dąb

Orzech włoski Dąb arktyczny

Ciemny dąb

Machoń

OKNA
DLA CAŁEJ RODZINY

BEZPIECZNE
TRWAŁE I FUNKCJONALNE

NANO-CORNER ®
T E C H N O L O G Y

UNIKALNY

DESIGN

created by VIKKING

PREMIERA 2022
Opatentowana technologia
lakierowania okien z zupełnie
niewidocznym zgrzewem profili
nada Twoim oknom prawdziwego
charakteru.
W VIKKING patrzymy na okna jako na
wyposażenie domu. Każdy drobiazg
powinien do siebie pasować i być ze
sobą spójny.
Dzięki NANO-CORNER twoje
pomieszczenie będzie perfekcyjne w
każdym milimetrze.

ARCTIC 4000
70 mm głębokość zabudowy
• 70 mm głębokość zabudowy
• Uf=1.3 W/m²K
• Uw=0,99 W/m²K ze standardowym potrójnym przeszkleniem
• Przeszklenie do 41 mm
• Zabezpieczenie przed włamaniem do RC2
• Izolacyjność akustyczna do 45 dB
• Proﬁl 5-komorowy
• Dostępne z nakładkami aluminiowymi aluskin
• Możliwe niewidoczne odwodnienie

ARCTIC PLUS 5000
70 mm głębokość zabudowy
• 70 mm głębokość zabudowy
• Uf=1.2 W/m²K
• Uw=0.96 W/m²K ze standardowym potrójnym przeszkleniem
• Safetec inside (system z uszczelnieniem środkowym)
• Stopień ochrony przed włamaniem do Rc3
• Izolacyjność akustyczna do 47 dB
• Grubość przeszklenia do 41 mm
• Dostępne z nakładkami aluminiowymi aluskin
• Proﬁl 5-komorowy

ARCTIC PLUS 5000

Energeto

70 mm głębokość zabudowy
• 70 mm głębokość zabudowy
• Uf=1.0 W/m²K
• Uw=0.90 W/m²K ze standardowym potrójnym przeszkleniem
• Powerdur inside (proﬁle z tworzywa sztucznego
wzmacnianego włóknem szklanym)
• Stopień ochrony przed włamaniem do RC2
• Izolacyjność akustyczna do 45 dB
• Grubość przeszklenia do 41 mm
• Proﬁl 6-komorowy
• Dostępne z nakładkami aluminiowymi aluskin
• Opcjonalnie foam inside (proﬁl wyłożony pianką)

ARCTIC ULTRA 7000

85 mm głębokość zabudowy

• 85 mm głębokość zabudowy
• Uf=1.1 W/m²K
• Uw=0.86 W/m²K ze standardowym potrójnym przeszkleniem
• Uw=0.70 W/m²K najlepszy wariant z potrójnym przeszkleniem
• Zabezpieczenie przed włamaniem do Rc2
• Izolacyjność akustyczna do 46 dB
• Przeszklenie do 51 mm
• Dostępne z szerokim wyborem folii dekoracyjnych
• Dostępne z nakładkami aluminiowymi aluskin
• Proﬁl 6-komorowy

Comtec 85

85 mm głębokość zabudowy
• Uf = 1.0 W/m²K
• Przeszklenie do 51 mm
• Siedem komór w ościeżnicy i sześć w skrzydle
• Innowacyjna konstrukcja skrzydła pozwala na tradycyjne
szklenie, jak również stosowanie technologii wklejanej szyby
• Nowa, dwukomorowa konstrukcja środkowej płetwy
uszczelniającej charakteryzuje się wysoką sprężystością
dzięki czemu reaguje dynamicznie na opory powietrza, które
działają na skrzydło. Takie rozwiązanie zapewnia podwyższoną
ochronę przed wiatrem, deszczem i lepszą izolację akustyczną
• Wąskie złożenie rama-skrzydło o szerokości 115 mm
dla jeszcze większej ilości światła w pomieszczeniach
• Większa żywotność mechanizmów okuciowych dzięki
pracy w wydzielonej poprzez płetwę środkową
suchej komorze
• Dostępne w wielu wariantach dekoracyjnych

ULTIMATE 8000

85 mm głębokość zabudowy
• Głębokość zabudowy 85 mm
• Uf=1,0 W/m²K
• Uw=0,83 W/m²K ze standardowym
potrójnym przeszkleniem
• Uw=0,67 W/m²K, najlepszy dostępny wariant
z potrójnym przeszkleniem
• Safetec inside (system z uszczelnieniem środkowym)
• Warianty niezlicowane i półzlicowane
• Stopień ochrony przed włamaniem do Rc3
• Izolacyjność akustyczna do 48 dB
• Przeszklenie do 51 mm
• Dostępne z różnymi foliami dekoracyjnymi
• Dostępne z nakładkami aluminiowymi aluskin
• Proﬁl 6-komorowy

aluskin

SYSTEMY OKIENNE
DOPASOWANE DO DOMU

TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI
DZIŚ W TWOIM DOMU

OKNA TARASOWE

Liczy się pierwsze wrażenie

Drzwi tarasowe są wizytówką domu. Powinny idealnie
pasować do architektury i wzornictwa budynku, a
jednocześnie zapewniać doskonałą izolację termiczną.
Dlatego tak ważne jest dobranie odpowiedniego
systemu do indywidualnych potrzeb. VIKKING oferuje
szereg konstrukcji okiennych, z których wszystkie są
kompatybilne z systemami okiennymi i spełniają
określone wymagania w zakresie izolacyjności
cieplnej.
Okleiny drewniane, lakierowanie we wszystkich
kolorach świata: estetyka jest zawsze zadowalająca.

V-SPACE

drzwi unoszono-przesuwne
• Głębokość zabudowy 85 mm
• Uf=1,0 W/m²K
• Uw=0,83 W/m²K ze standardowym
potrójnym przeszkleniem
• Uw=0,67 W/m²K, najlepszy dostępny wariant
z potrójnym przeszkleniem
• Safetec inside (system z uszczelnieniem środkowym)
• Warianty niezlicowane i półzlicowane
• Izolacyjność akustyczna do 48 dB

HST to możliwość wykonania konstrukcji o całkowitej
szerokości do 6 metrów. Dzięki zastosowaniu najwyższej
jakości okuć skrzydła swobodnie i bez najmniejszego oporu
przesuwają się względem siebie
System HST to rozwiązanie nowoczesne i bezpieczne,
stworzone z myślą o likwidacji wszechobecnych barier. Niski
próg odpowiada wymogom dla budownictwa pozbawionego
barier architektonicznych i umożliwia bezproblemowe

Dom bez barier?
Niski próg aluminiowy

* ULTIMATE 8000

V-SLIDE

Drzwi tarasowe
odstawno-przesuwne
• Głębokość zabudowy skrzydła 70 mm
• Uf = 1.3 W/m²K
• Możliwość szklenia pakietami do 41 mm
• Nowoczesny design classic-line
• Ukryte mechanizmy okuciowe
• Dostępny w licznych wariantach kolorystycznych
• Dostępny również w wersji z antracytowym rdzeniem
• Możliwość zastosowania technologii wklejanej szyby
bonding inside

V-LIGHT

Drzwi tarasowe uchylno-przesuwne
• 85 mm głębokość zabudowy
• Uf=1.1 W/m²K
• Uw=0.86 W/m²K ze standardowym potrójnym przeszkleniem
• Uw=0.70 W/m²K najlepszy wariant z potrójnym przeszkleniem
• Zabezpieczenie przed włamaniem do Rc2
• Izolacyjność akustyczna do 46 dB
• Przeszklenie do 51 mm
• Dostępne z szerokim wyborem folii dekoracyjnych
• Dostępne z nakładkami aluminiowymi aluskin
• Proﬁl 6-komorowy

* ARCTIC ULTRA 7000

INNOWACJE
TYLKO W VIKKING

niewidoczny zgrzew
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wypełnienie rowka
okuciowego

NANO-CORNER

T E C H N O L O G Y

created by VIKKING

lakierowanie wnęki

®
R

osłony zawiasów
w dowolnej kolorystyce

AUTOMATYCZNE
WIETRZENIE

activPilot Comfort PADM to połączenie
mechanicznego okucia rozwieranego z
dodatkową funkcją równoległego odstawienia
skrzydła od ramy i napędu elektrycznego.
Napędem może sterować czujnik wilgoci lub
timer, co umożliwia aktywne wietrzenie domu
nawet podczas nieobecności domowników z
zachowaniem bezpieczeństwa przed
włamaniem.

ROLETY
ZEWNĘTRZNE
Rolety zewnętrzne postrzegane przede
wszystkim jako doskonałe
zabezpieczenie przed włamaniem, dziś
służą nie tylko bezpieczeństwu
domowników, ale również jako doskonała
ochrona termiczna i akustyczna.
Instalacja rolet zewnętrznych zapewnia
wiele korzyści,ułatwiające codzienne
funkcjonowanie.

MOSKITIERY
Moskitiery to praktyczna i funkcjonalna ochrona
przed niechcianymi insektami i nieczystościami.
Gwarantują komfort w domu przy otwartym oknie,
zarówno w dzień jak i wieczorem przy włączonym
świetle.
Prosty i stabilny sposób mocowania ramki
moskitiery na całym jej obwodzie za pomocą
uchwytów obrotowych,bez naruszenia struktury
ramy okiennej sprawia, że zamontowana w oknie
podwyższa jego funkcjonalność i skutecznie
chroni pomieszczenie przed owadami.
Materiały odporne na działanie
warunków atmosferycznych
gwarantują trwałość na długie lata.
Z a s to s owa n i e m o s k i t i e r y n i e
ogranicza widoczności w świetle
okna.
Ramki moskitier mogą być
wykonane w dowolnym
kolorze z palety RAL.

SWISSPACER
CIEPŁA RAMKA

Dodatkowe korzyści zapewnia stosowana w szybach zespolonych ciepła ramka dystansowa
SWISSPACER, która uszczelniając krawędzie szyb zespolonych, zapewnia idealną izolację
termiczną. Praktyczność oraz użyteczność stosowania ciepłych ramek do konstrukcji pakietów
szyb zespolonych wynika z faktu, iż pozwalają one na podniesienie temperatury okna do
strony pomieszczenia na styku ramy i szyby zespolonej.W efekcie następuje znaczne
ograniczenie zjawiska kondensacji pary wodnej w tym obszarze.

NOWOŚĆ 2022
VISION neo

Seria VISION neo to niezwykle atrakcyjna wzorniczo propozycja
dla klientów ceniących ponadczasową stylistykę.
Prosty, symetryczny, kubistyczny kształt to wyróżnik systemu.
W procesie rozwoju uwzględniliśmy wiele pomysłów i życzeń
naszych klientów: nowoczesny i ponadczasowy wygląd, proste
i kompatybilne rozwiązanie oraz chęć tworzenia okien zarówno
do obiektów nowobudowanych, jak i poddawanych renowacji.

KLASYCZNA KONSTRUKCJA
Z OPCJĄ WKLEJANEJ SZYBY

DESIGN RAZEM Z TECHNOLOGIĄ

VISION neo
• Uf = 1,2 W/m²K1)
• Uw = 0,79 W/m²K w najlepszej konﬁguracji
• Dostępne w okleinie woodec oraz aludec
•

Klasa odporności na włamania do RC2

• wariant niezlicowany

BONDING INSIDE
POWERDUR INSIDE

VISION neo
energeto
• Uf = 1,0 W/m²K1)
2)
• Uw = 0,73 W/m²K w najlepszej konﬁguracji

• woodec i aludec jako polecane powierzchnie
dekoracyjne
• technonologia powerdur inside
• technonologia bonding inside
• klasa odporności na włamanie do RC2
• wariant niezlicowany
• opcjonalnie: technologia foam inside
1) w wariancie szklenia pakietem szybowym z U
= 0,7 przy współczynniku
g
Psi = 0,040 W/mK
2) w wariancie szklenia pakietem szybowym z Ug = 0,5 przy współczynniku
Psi = 0,030 W/mK

VISION neo PLUS
energeto
• Uf = 0,99 W/m²K1)
2)
• Uw = 0,73 W/m²K w najlepszej konﬁguracji

• woodec i aludec jako polecane powierzchnie
dekoracyjne
• technonologia powerdur inside
• technonologia bonding inside
• klasa odporności na włamanie do RC2
• wariant zlicowany

1) w wariancie szklenia pakietem szybowym z U
= 0,7 przy współczynniku
g
Psi = 0,040 W/mK
2) w wariancie szklenia pakietem szybowym z Ug = 0,5 przy współczynniku
Psi = 0,030 W/mK

BONDING INSIDE
POWERDUR INSIDE

BONDING INSIDE
VISION neo energeto to system dedykowany do
technologii wklejania szyb, co pozwala zapewnić
oknom jeszcze lepsze właściwości użytkowe.
Klej nakładany na całym obwodzie styku szyby
z ramą trwale łączy je ze sobą i sprawia,
że w każdej chwili wszystkie płaszczyzny szkła
znajdują właściwe podparcie, co nie tylko jest
zjawiskiem korzystnym dla wyrównywania
naprężeń powstających w taﬂach pakietu,
ale również stabilizuje i utrzymuje
w dopuszczalnych granicach podatność
kształtownika na odkształcenia pod wpływem
działania sił powstających na skutek
zewnętrznych zjawisk atmosferycznych
oraz obciążeń eksploatacyjnych.

SAFETEC INSIDE
System VISION neo energeto to jeden z niewielu na
rynku systemów z tzw. „klasycznym
środkowym uszczelnieniem”.
Safetec inside”, czyli specjalna ekstrudowana
przylga środkowa, do której mocno przylega
trzecia, wewnętrzna uszczelka zapewnia
lepszą szczelność całej konstrukcji, poprawia
właściwości cieplne i akustyczne, jak również
utrudnia wyważenie skrzydła, blokując
możliwość dojścia do okuć.

•

Mniejsze ryzyko pękania szyb

•

Większa stabilność okien

•

Możliwość tworzenia
większych konstrukcji

•

Lepsze zabezpieczenie
przed włamaniem

•

wydłużona eksploatacja okien

V-PERFECT
TECHNOLOGY

Perfekcyjne połączenia proﬁli
okiennych gwarantują dbałość
o najmniejsze detale Twoich okien.
Zastosowanie technologii V-Perfect
to e s te t y k a n a r o ż y o k i e n n a
światowym poziomie.

Najnowocześniejszy park maszynowy ﬁrmy VIKKING pozwala nam
tworzyć okna, które są nie tylko trwałe, bezpieczne
i funkcjonalne. Duży nacisk w procesie produkcyjnym kładziemy na
design i piękno naszych produktów

V PERFECT TECHNOLOGY to okna z minimalistycznym zgrzewem. To
estetyka do tej pory nieosiągalna dla okien z PVC.

Wzory
SZYB
Szkło ornamentowe spełnia funkcję zarówno dekoracyjną jak i użytkową.
Jest doskonałym rozwiązaniem,zapewniającym naturalne oświetlenie
wnętrza przy jednoczesnym zachowaniu prywatności użytkowników
pomieszczenia.
Ze względu na dekoracyjną wartość,szkło ozdobne idealnie nadaje się do
wykorzystania jako ścianki biurowe, elementy balustrad a nawet drzwi
szklane.

SATIMAT

MASTER-CARRE

MASTER RAY

MASTER-POINT

WATERDROP

MONUMENTAL

HS 300 BROWN

HS 300 F1

HS 300 WHITE

HS FKS 501

KLAMKI
DEDYKOWANE DLA OKIEN
Wybór klamki jest tak samo ważny jak wybór idealnego
okna,dlatego tez dokladamy wszelkich starań aby wybór był jak
najwiekszy.Dla efektywnego zaakcentowania charakteru
okna,warto wybrać klamkę która kształtem,wielkoscią i forma
będzie zgrana nie tylko z wymarzonym oknem, ale również z
wystrojem i charakterem pomieszczenia.

OKUCIA
OKIENNE

Okucia okienne są jednym z istotniejszych
elementów na który należy zwrócić uwagę przy
wyborze okien.To od okuć zależy jakie funkcje
będzie posiadało okno. Należy pamiętać że w
zależności od funkcji pomieszczenia,w którym
montowane jest okno, można zastosować różnego
rodzaju okucia zapewniające podwyższoną
odporność na włamanie, ekonomiczne wietrzenie
lub na przykład blokadę przed otwarciem dla
dzieci.

ZAINWESTUJ
W JAKOŚĆ

REWOLUCYJNE
WIETRZENIE

Energooszczędny system wietrzenia bez przeciągów

funkcja odstawienia
skrzydła na 6 mm
Podczas wietrzenia okno spełnia
wymagania normy ENV 1627-1630 do
klasy Rc2, czyli zachowuje się jak
zamknięte okno antywłamaniowe

6 mm

KOLORY

TWOJEGO DOMU

woodec
inspired by nature
Nowa powierzchnia woodec oferuje wierny
wygląd prawdziwego drewna m.in. dzięki
głębokim przetłoczeniom i matowej warstwie
wierzchniej. Kraje skandynawskie wywarły
duży wpływ na rozwój i wzornictwo serii
woodec.
Dzięki czemu okna VIKKING nawiązują do
pięknej, naturalnej stylistyki. Piękno natury
już dziś w Twoim domu dzięki okleinom z serii
woodec.

sheﬃeld oak alpine

turner oak toﬀee

sheﬃeld oak concrete

turner oak malt

Dekory drewnopodobne zapewniają przyjemną atmosferę i
nowoczesny wygląd oraz gwarantują wysokiej jakości wygląd
zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz budynku.

aludec
inspired by style
Atrakcyjna powierzchnia struktur
dekoracyjnych aludec, wyróżniająca się
wyjątkową, drobnoziarnistą, matową
powierzchnią o strukturze malowanego
proszkowo aluminium, to z pewnością
propozycja, która doskonale sprawdzi się w
nowoczesnych, minimalistycznych
aranżacjach.

aludec fenstergrau

aludec verkehrsweiß

aludec DB703

aludec jet black

aludec umbragrau

aludec anthrazitgrau

aludec basaltgrau

Nowe okleiny aludec wpisują się w ten
trend, ponieważ są oferowane w siedmiu
atrakcyjnych odcieniach, od bieli i szarości,
przez brąz, antracyt, metaliczny alux, aż po
głęboką czerń.

DRZWI PVC

• system proﬁlli: ARCTIC ULTRA 7000 o głębokości zabudowy 85mm
2)
• system proﬁlii: ARCTIC 4000 o głębokości
zabudowy 70mm

• wypełnienie pakietem szybowym lub panelem PVC
• system strukturalnego wklejania pakietów
• niski próg aluminiowy
• przewiązki poziome lub pionowe

Drzwi są wizytówką domu. To one
już od wejścia podkreślają
charakter wnętrza.
Drzwi PVC to bogata kolorystyka
profili, praktycznie nieograniczone
możliwości konstrukcyjne
W VIKKING oferujemy państwu
możliwość doboru różnorodnych
wypełnień, od klasycznych aż po
ultranowoczesne.

PEWNY WYBÓR

Dzięki wielokomorowej zabudowie,
głębokości od 70 do 85 mm i
zastosowaniu progu drzwiowego z
przekładką termoizolacyjną
uzyskujemy doskonałe parametry
izolacyjności termicznej.

Wysoka stabilność skrzydeł
poprzez użycie zbrojeń o dużych
przekrojach poprzecznych oraz
zastosowanie zgrzewalnych
łączników narożnych gwarantuje
odpowiednie parametry statyczne
i wytrzymałościowe.

KOMPOZYTOWE DRZWI
WEJŚCIOWE

INNOWACYJNA KONSTRUKCJA
DRZWI

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 90 MM

KOMPOZYTOWA OŚCIEŻNICA

SKRZYDŁO ZLICOWANE
Z OŚCIEŻNICĄ

UKRYTE ZAWIASY

Marka VIKKING to synonim okien i drzwi dostosowanych do
indywidualnych potrzeb klienta.
W czasach globalnej tendencji do unifikacji i standaryzacji
produktów, jesteśmy jedną z niewielu firm, które oferują
produkty w pełni spersonalizowane.
Każdy model drzwi kompozytowych oraz okien Real Wood
zaprojektowany z myślą o najbardziej wyszukanych
oczekiwaniach, tak aby przez kolejne dziesięciolecia byli
Państwo zadowoleni, że dokonali właściwego wyboru.

Drzwi kompozytowe, w odróżnieniu od tradycyjnych
drzwi metalowych lub aluminiowych - wykonane są
wyłącznie z materiałów chroniących przed utratą
cennej energii.

5 LINII
6 KOLEKCJI

1000+

Wszystkie linie drzwi kompozytowych spełniają
wymogi budownictwa pasywnego.
Dzięki zastosowaniu technologii włókna szklanego
drzwi kompozytowe są nie do sforsowania przez
intruzów, nie wymagają żmudnych i częstych
konserwacji, a ich trwałość zapewnia spokój na
pokolenia.

Ud OD

0,49

25
LAT

GWARANCJI

MODELI

DYSTRYBUCJA
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