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SZANOWNI PAŃSTWO

Wybierając okna WIKĘD otrzymujecie Państwo pewność bezpieczeństwa na długie lata
i gwarancję wysokiej jakości wykonania. Do produkcji naszych wyrobów używamy tylko
sprawdzonych technologii oraz najlepszych materiałów, co w połączeniu z nowoczesnym
trendów i ich kreowaniem pozwala firmie wpasować się w gust i potrzeby najbardziej
wymagających klientów.
Firma WIKĘD od momentu założenia w 2002 roku została nagrodzona wieloma
prestiżowymi nagrodami, w tym kilkukrotnie tytułami Gazeli Biznesu oraz Diamentów
miesięcznika Forbes. Dziękujemy za zaufanie i dalszą motywację do rozwoju. Niniejszy
katalog prezentuje szereg nowości, o których więcej informacji otrzymają Państwo
w naszych licznych punktach dystrybucji i sprzedaży.
ZAPRASZAMY DO LEKTURY

Przygotowując dla Państwa produkty stolarki PVC bazujemy na komponentach
dostarczanych przez sprawdzonych, certyfikowanych dystrybutorów.

OTWÓRZ SIĘ
NA NOWE

parkiem maszynowym, stale wprowadzanymi ulepszeniami oraz śledzeniem najnowszych

POZNAJ CECHY
STOLARKI PVC WIKĘD

NOWOCZESNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ

Jednym z najważniejszych elementów naszego domu są okna i drzwi,
które muszą łączyć styl i elegancję z praktycznością i trwałością.
Produkty firmy WIKĘD to rozwiązania nowych technologii, oparte na systemach
wielokomorowych profili, okuć nowej generacji i szkła tak dobranego,
aby maksymalnie obniżyć straty ciepła.

OCHRONA PRZED HAŁASEM

Skuteczne tłumienie hałasu to warunek dobrego samopoczucia i zdrowia
mieszkańców. Dzięki zaawansowanej konstrukcji profili oraz możliwości
osadzenia dedykowanych szyb, okna firmy WIKĘD skutecznie chronią
przed uciążliwymi dźwiękami dochodzącymi z zewnątrz.
Oferowane profile posiadają w standardzie wysokie parametry
dźwiękoszczelności izolacyjnej. Uzyskanie wyższych klas jest możliwe
przy zastosowaniu szyb o podwyższonej dźwiękoszczelności.

SZCZELNOŚĆ I WENTYLACJA

Okna firmy WIKĘD charakteryzują się bardzo wysokim poziomem
szczelności oraz wentylacji. Szczelność pozwala na odpowiednią izolację
akustyczną i termiczną budynku od czynników zewnętrznych. Parametr
ten przekłada się na znaczne oszczędności w utracie ciepła. Właściwą
wentylację cechuje wymiana powietrza wewnątrz bez wprowadzania do
pomieszczeń zewnętrznego hałasu.

STOLARK A PVC

SYSTEM OKIENNY PVC Z USZCZELKĄ PRZYLGOWĄ

Przenikalność cieplna od

Uw = 0,79 W/(m K)*
2

76
mm

Głębokość
zabudowy

Europejski standard
zgodności CE

TROCAL 76 AD
Decydując się na wybór systemu okiennego TROCAL 76 mm AD kształtujemy swoją
przestrzeń życiową według naszych indywidualnych upodobań. Nowoczesne okno z tworzywa
sztucznego PVC TROCAL 76 mm AD spełnia nie tylko aktualne wymogi, ale przede wszystkim
parametry przyszłości – począwszy od wyglądu i kształtu profili, poprzez statykę,
funkcjonalność, aż po izolacyjność termiczną oraz akustyczną.
Smukłe, sprawiające wrażenie lekkości profile umożliwiają realizację dużych powierzchni
przeszklonych oraz wpływają na optymalne nasłonecznienie pomieszczenia. Do wyboru
jest ponadto szeroka gama folii dekor w strukturze drewna lub jednolitej oraz liczne
kombinacje nakładek aluminiowych AluClip oraz AluClip Pro uszlachetnianych w technologii
anodowania, proszkowania lub anodowania.
Wysoka jakość, zastosowanie nowoczesnych, przyjaznych dla zdrowia i środowiska surowców
oraz stały komfort użytkowania zapewniają długą żywotność okna.

Parametry podstawowe
•
•
•

•

Rama: 76101
Skrzydło: 76201
Szyba: 4/18/4/18/4

Ug=0.5 W/(m2K)

Cechy produktu
Profile okienne TROCAL 76 mm AD są tak skonstruowane, że możliwe jest osadzenie
w nich specjalnych szyb oraz zamontowanie specjalnych okuć antywłamaniowych,
osiągając klasę antywłamaniowości RC 2 (WK 2).
Efektywna ochrona przed hałasem do 48 dB - w połączeniu ze specjalnymi szybami
dźwiękochłonnymi najwyższej jakości system TROCAL 76 AD gwarantuje optymalną
ochronę przez dobiegającymi z zewnątrz dźwiękami, podnosząc przy tym jakość naszego
życia.

SPECYFIKACJA
PRODUCENT

4

KLASA

PROFIL

GŁĘBOKOŚĆ

B

5-komorowy

76 mm

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna RU 1230/1480.

SYSTEM OKIENNY PVC Z USZCZELKĄ ŚRODKOWĄ

76
mm

Przenikalność cieplna od

Uw = 0,76 W/(m2K)*

Głębokość
zabudowy

Europejski standard
zgodności CE

TROCAL 76 MD
Nowoczesny system okienny z tworzywa sztucznego musi spełniać najwyższe wymogi
jakościowe – począwszy od wyglądu poprzez funkcjonalność, statykę oraz współczynniki
izolacyjności termicznej i akustycznej, aż po ochronę środowiska oraz długą żywotność.
TROCAL 76 mm MD to jeden system z wszystkimi zaletami nowoczesnego okna.
System TROCAL 76 mm MD wyróżnia się najwyższymi parterami izolacyjności cieplnej, które
uzyskano m.in poprzez wyposażenie go w dodatkową wewnętrzną uszczelkę.
Wąskie, smukłe profile sprawiają, że większa jest powierzchnia szyb. Dodatkowo atrakcyjność
systemu rośnie dzięki możliwości wyboru szerokiej palety dekorów o strukturze drewna lub
jednolitej.

Parametry podstawowe
•
•
•

•

Rama: 76171
Skrzydło: 76271
Szyba: 4/18/4/18/4

Ug=0.5 W/(m2K)

Cechy produktu
Profile okienne TROCAL 76 MD są tak skonstruowane, że możliwe jest osadzenie w nich
specjalnych szyb oraz zamontowanie specjalnych okuć antywłamaniowych.
Efektywna ochrona przed hałasem do 48 dB - w połączeniu ze specjalnymi szybami
dźwiękochłonnymi najwyższej jakości system TROCAL 76 MD gwarantuje optymalną
ochronę przez dobiegającymi z zewnątrz dźwiękami, podnosząc przy tym jakość naszego
życia.

SPECYFIKACJA
PRODUCENT

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna RU 1230/1480.

KLASA

PROFIL

GŁĘBOKOŚĆ

B

6-komorowy

76 mm
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STOLARK A PVC

SKRZYDŁO NIEZLICOWANE Z RAMĄ, LEKKO ZAOKRĄGLONE KRAWĘDZIE SKRZYDŁA I RAMY

Przenikalność cieplna od

Uw = 1,1 W/(m2K)*

70
mm

Głębokość
zabudowy

Europejski standard
zgodności CE

VEKA STANDARD
Wzornictwo o klasycznej optyce i wyważonych proporcjach. Stonowany, neutralny wygląd
i kontury zewnętrzne pasują praktycznie do każdej elewacji. Możliwość zastosowania
jednego z trzech rodzajów szprosów: wewnętrznych, zewnętrznych naklejanych lub
dzielących konstrukcję okna.
Układ dwóch uszczelek zewnętrznych zapewniający bardzo dobrą szczelność, izolację
akustyczną i izolację cieplną. Powierzchnie uszczelek ukierunkowane ze spadkiem 15
stopni (identycznie jak profile) umożliwiają znakomite odprowadzanie wody i zanieczyszczeń.
Sprawdzone wzmocnienia stalowe zapewniające doskonałą statykę, długookresowe
zachowanie funkcji okna oraz bezpieczeństwo antywłamaniowe. W ramie znajduje się
komora przeznaczona na wzmocnienie stalowe zamknięte, natomiast w skrzydle - na
wzmocnienie otwarte podwójnie sfalcowane (rozwiązanie wyjątkowe w technice okiennej).

Parametry podstawowe
•
•
•

•

Rama: 101.208
Skrzydło: 103.232
Szyba: 4/12/4/12/4

Ug=0.7 W/(m2K)

Cechy produktu
W pełni 5-komorowy system (5 komór w profilu ramy i 5 komór w profilu skrzydła) o głębokości
zabudowy 70 mm, zapewniający ochronę cieplną na bardzo wysokim poziomie.
Możliwość zastosowania oszklenia o grubości od 6 do 42 mm bez konieczności użycia
dodatkowych profili.
Niska łączna wysokość boczna profili skrzydła i ramy wynosząca tylko 118 mm zapewnia
większą powierzchnię szyby i doskonałe doświetlenie wnętrza.
Pewny montaż okuć w skrzydle i ramie przez kilka ścianek profila, w tym okuć antywłamaniowych.

SPECYFIKACJA
PRODUCENT
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KLASA

PROFIL

GŁĘBOKOŚĆ

A

5-komorowy

70 mm

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna RU 1230/1480.

SKRZYDŁO NIEZLICOWANE Z RAMĄ, MOCNO ZAOKRĄGLONE KRAWĘDZIE SKRZYDŁA I RAMY

70
mm

Przenikalność cieplna od

Uw = 1,1 W/(m2K)*

Głębokość
zabudowy

Europejski standard
zgodności CE

VEKA PERFECTLINE
Wzornictwo o nowoczesnej optyce i wyważonych proporcjach. Stonowany, neutralny
wygląd i kontury zewnętrzne pasują praktycznie do każdej elewacji. Możliwość zastosowania
jednego z trzech rodzajów szprosów: wewnętrznych, zewnętrznych naklejanych lub
dzielących konstrukcję okna.
Układ dwóch uszczelek zewnętrznych zapewniający bardzo dobrą szczelność, izolację
akustyczną i izolację cieplną. Powierzchnie uszczelek ukierunkowane ze spadkiem 15
stopni (identycznie jak profile) umożliwiają znakomite odprowadzanie wody i zanieczyszczeń.
Sprawdzone wzmocnienia stalowe zapewniające doskonałą statykę, długookresowe
zachowanie funkcji okna oraz bezpieczeństwo antywłamaniowe. W ramie znajduje się
komora przeznaczona na wzmocnienie stalowe zamknięte, natomiast w skrzydle - na
wzmocnienie otwarte podwójnie sfalcowane (rozwiązanie wyjątkowe w technice okiennej).

Parametry podstawowe
•
•
•

•

Rama: 101.233
Skrzydło: 103.115
Szyba: 4/12/4/12/4

Ug=0.7 W/(m2K)

Cechy produktu
W pełni 5-komorowy system (5 komór w profilu ramy i 5 komór w profilu skrzydła) o głębokości
zabudowy 70 mm, zapewniający ochronę cieplną na bardzo wysokim poziomie.
Możliwość zastosowania oszklenia o grubości od 6 do 42 mm bez konieczności użycia
dodatkowych profili.
Niska łączna wysokość boczna profili skrzydła i ramy wynosząca tylko 118 mm zapewnia
większą powierzchnię szyby i doskonałe doświetlenie wnętrza.
Pewny montaż okuć w skrzydle i ramie przez kilka ścianek profila, w tym okuć antywłamaniowych.

SPECYFIKACJA
PRODUCENT

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna RU 1230/1480.

KLASA

PROFIL

GŁĘBOKOŚĆ

A

5-komorowy

70 mm
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STOLARK A PVC

WIELOKOMOROWY SYSTEM O GŁĘBOKOŚCI ZABUDOWY 82 MM

82
mm

Przenikalność cieplna od

Uw = 0,79 W/(m K)*
2

Głębokość
zabudowy

Europejski standard
zgodności CE

VEKA SOFTLINE 82
System profili okiennych VEKA o wielokomorowej geometrii (7 komór w profilu ramy i 6
komór w profilu skrzydła) oraz głębokości zabudowy 82 mm, zapewniający efektywność
energetyczną na najwyższym poziomie (zakres od domu energooszczędnego po dom pasywny).
Stonowany, neutralny wygląd i kontury zewnętrzne pasujące praktycznie do każdej elewacji.
Profile nadające się do gięcia łuków. Możliwość zastosowania jednego z trzech rodzajów
szprosów: wewnętrznych, zewnętrznych naklejanych lub dzielących konstrukcję okna.
Oszklenie trój- lub dwuszybowe o grubości szyb od 24 do 52 mm stwarza możliwość szklenia
futryn i skrzydeł według indywidualnych potrzeb.

Parametry podstawowe
•
•
•

•

Rama: 101.290
Skrzydło: 103.341
Szyba: 4/18/4/18/4

Ug=0.5 W/(m2K)

Cechy produktu
Pewne osadzenie szyby w profilu na głębokość 25 mm ogranicza skraplanie się na szybie
pary wodnej oraz powoduje, że okno trudniej sforsować niepożądanym gościom.
Kompatybilność ze wszystkimi markowymi okuciami dostępnymi na rynku, w tym z okuciami
antywłamaniowymi.
Szeroki wybór akcesoriów i elementów uzupełniających, takich jak parapety i profile
podparapetowe, skrzynki roletowe, sprzęgła, wzmocnienia, uchwyty ścienne itd.
Grubość ścianek zewnętrznych profila wynosi 3 mm (z tolerancją 0,2 mm), czyli parametr
spełniający najwyższe standardy RAL – „Klasa A” (PN-EN 12608) - z wyłączeniem profili do
okien gospodarczych (pomieszczenia nieogrzewane lub z temperaturą wnętrza < 8°C);
zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. z 13.8.2013, poz. 926).

SPECYFIKACJA
PRODUCENT
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KLASA

PROFIL

GŁĘBOKOŚĆ

A

7-komorowy

82 mm

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna RU 1230/1480.

SKRZYDŁO PÓŁZLICOWANE Z RAMĄ, MOCNO ZAOKRĄGLONE KRAWĘDZIE SKRZYDŁA I RAMY

Przenikalność cieplna od

Uw = 1,1 W/(m2K)*

70
mm

Głębokość
zabudowy

Europejski standard
zgodności CE

VEKA PERFECTLINE SWING
W pełni 5-komorowy system (5 komór w profilu ramy i 4 komór w profilu skrzydła)
o głębokości zabudowy (czyli szerokości ramy) 70 mm, zapewniający ochronę cieplną
na bardzo wysokim poziomie.
Wzornictwo o nowoczesnej optyce i wyważonych proporcjach. Stonowany, neutralny
wygląd i kontury zewnętrzne pasują praktycznie do każdej elewacji. Profile nadają się
do gięcia łuków. Możliwość zastosowania jednego z trzech rodzajów szprosów: wewnętrznych,
zewnętrznych naklejanych lub dzielących konstrukcję okna.
Sprawdzone wzmocnienia stalowe zapewniające doskonałą statykę, długookresowe zachowanie
funkcji okna oraz bezpieczeństwo antywłamaniowe. W ramie znajduje się komora przeznaczona
na wzmocnienie stalowe zamknięte, natomiast w skrzydle - na wzmocnienie otwarte podwójnie
sfalcowane (rozwiązanie wyjątkowe w technice okiennej). Możliwość budowy skrzydeł o szerokości
do 1500 mm bez dodatkowych zabezpieczeń.

Parametry podstawowe
•
•
•

•

Rama: 101.233
Skrzydło: 103.276
Szyba: 4/12/4/12/4

Ug=0.7 W/(m2K)

Cechy produktu
Możliwość zastosowania oszklenia o grubości od 8 do 42 mm bez konieczności użycia
dodatkowych profili. Możliwość zastosowania oszklenia do 49 mm.
Grubość ścianek zewnętrznych profila wynosi 3 mm (z tolerancją 0,2 mm), czyli parametr
spełniający najwyższe standardy RAL Klasa A (PN-EN 12608).
Układ dwóch uszczelek zewnętrznych zapewniający bardzo dobrą szczelność, izolację
akustyczną i izolację cieplną. Powierzchnie uszczelek ukierunkowane ze spadkiem 15 stopni
(identycznie jak profile) umożliwiają znakomite odprowadzanie wody i zanieczyszczeń.
Niska łączna wysokość boczna profili skrzydła i ramy wynosząca tylko 118 mm zapewnia
większą powierzchnię szyby i doskonałe doświetlenie wnętrza.

SPECYFIKACJA
PRODUCENT

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna RU 1230/1480.

KLASA

PROFIL

GŁĘBOKOŚĆ

A

5-komorowy

70 mm
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STOLARK A PVC

SYSTEM DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNYCH

Przenikalność cieplna od

Uw = 0,82 W/(m K)*
2

194
mm

Głębokość
zabudowy

Europejski standard
zgodności CE

VEKA SLIDE 82
Drzwi podnoszono-przesuwne stanowią idealne połączenie przestrzeni wewnętrznej
z zewnętrzną. Zapewniają atrakcyjny widok, światło i świeże powietrze na każde życzenie.
Z drugiej strony skutecznie chronią przed wiatrem i innymi niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi, jak również przed nieproszonymi gośćmi.
Obojętnie czy potrzebne są wąskie przejście lub szerokie, pozbawione barier otwarcie
na ogród, czy też wysokie, a mimo to wygodne w obsłudze, wielkie przeszklenia: dzięki
doskonałym jakościowo, szczgółowo przemyślanym komponentom systemowym VEKA,
można zrealizować optymalne rozwiązanie w każdych okolicznościach i w każdym stylu
architektonicznym.
Ponadto VEKA SLIDE pozwala osiągać relatywnie korzystne współczynniki izolacji cieplnej
oraz oszczędzać na opłatach i energii nawet przy bardzo dużych przeszkleniach.
System kompatybilny jest z innymi artykułąmi z systemu 82 (poszerzenia, łączniki itp.).

Parametry podstawowe
•
•
•
•

•

Rama: 105.341
Skrzydło: 105.342
Szyba: 4/18/4/18/4 SSP
Próg: 104.440

Ug=0,5 W/(m2K)

Cechy produktu
Wszystkie systemy profili VEKA spełniają wymagania najwyższego niemieckiego standardu
jakościowego RAL - klasa A.
Wzmocnienia profila na całym obwodzie skrzydła i ramy drzwi dają w systemie VEKA
SLIDE 82 niezbędną stabilność oraz, przy zastosowaniu odpowiednich okuć, wielofunkcyjnych szyb zespolonych i układów ryglujących, możliwość dopasowania parametrów
bezpieczeństwa do indywidualnych potrzeb.

Sposoby otwierania

SPECYFIKACJA
PRODUCENT
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KLASA

GŁĘBOKOŚĆ

A

194 mm

* Współczynnik przenikania ciepła dla konstrukji o wymiarach 3500x2200, przy szybie 0,5 i ciepłej ramce.

SKRZYDŁO PÓŁZLICOWANE Z RAMĄ, MOCNO ZAOKRĄGLONE KRAWĘDZIE SKRZYDŁA I RAMY

Przenikalność cieplna od

Uw = 1,0 W/(m2K)*

170
mm

Głębokość
zabudowy

Europejski standard
zgodności CE

VEKA SLIDE 70
Drzwi podnoszono-przesuwne stanowią idealne połączenie przestrzeni wewnętrznej
z zewnętrzną. Zapewniają atrakcyjny widok, światło i świeże powietrze na każde życzenie.
Z drugiej strony skutecznie chronią przed wiatrem i innymi niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi, jak również przed nieproszonymi gośćmi.
Obojętnie czy potrzebne są wąskie przejście lub szerokie, pozbawione barier otwarcie
na ogród, czy też wysokie, a mimo to wygodne w obsłudze, wielkie przeszklenia: dzięki
doskonałym jakościowo, szczgółowo przemyślanym komponentom systemowym VEKA,
można zrealizować optymalne rozwiązanie w każdych okolicznościach i w każdym stylu
architektonicznym.
Ponadto VEKA SLIDE pozwala osiągać relatywnie korzystne współczynniki izolacji cieplnej
oraz oszczędzać na opłatach i energii nawet przy bardzo dużych przeszkleniach.
Drzwi przesuwne VEKASLIDE 70 mogą mieć skrzydło o szerokości do 3000 mm. Maksymalna wysokość skrzydła z białych profili wynosi 2600 mm. Dopuszczalna powierzchnia
jednego skrzydła nie powinna przekraczać 6,5 m kw.

Parametry podstawowe
•
•
•
•

•

Rama: 105.330
Skrzydło: 105.340
Szyba: 4/12/4/12/4
Próg: 104.430

Ug=0,7 W/(m2K)

Cechy produktu
Wszystkie systemy profili VEKA spełniają wymagania najwyższego niemieckiego standardu
jakościowego RAL - klasa A.
System VEKASLIDE 70 jest przystosowany do montażu pakietów trzyszybowych o grubości zestawu szyb do 42 mm.

Sposoby otwierania

SPECYFIKACJA
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* Współczynnik przenikania ciepła dla okna RU 1230/1480.

KLASA

GŁĘBOKOŚĆ

A

70 mm
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D R Z W I TA R A S OW E

SYSTEMY PRZESUWNE

DRZWI TARASOWE UCHYLNO-PRZESUWNE
PSK SYSTEM
System PSK jest idealnym rozwiązaniem przy mniejszych konstrukcjach. Bardzo ciekawa alternatywa dla tradycyjnych drzwi balkonowych 2 lub 3
skrzydłowych. Zaletą takiego rozwiązania jest elimacja tradycyjnego otwierania skrzydeł do środka, co powoduje w przypadku drzwi przesuwnych,
że nasze pomieszczenia stają się optycznie bardziej przestronne. System ten umożliwia uchylenie skrzydła zapewniając skuteczne wietrzenie
oraz swobodne i lekkie przesunięcie skrzydła do boku.

Klamka skierowana w dół:
skrzydło w pozycji zamkniętej

Obracając klamkę o 90°,
otwieramy i przesuwamy skrzydło

Klamka skierowana do góry:
uchylone skrzydło

DRZWI TARASOWE ODSTAWNO-PRZESUWNE
PAS SYSTEM
Innym rozwiązaniem wysokiej jakości jest system PAS. Jest to odpowiedź na poszukiwania dużych przeszkleń tarasowych w połączeniu z bezpieczeństwem oraz skuteczną wentylacją. System umożliwia równoległe odstawienie skrzydła od ramy, co pozwala na bezpieczne wietrzenie na całym
obwodzie skrzydła, zapewniając jednocześnie ochronę przed próbą włamania, zalaniem czy innymi niespodziankami. Dużym plusem jest również
możliwość przymknięcia ich od zewnątrz poprzez zastosowanie uchwytu zewnętrznego.

Klamka skierowana w dół:
skrzydło w pozycji zamkniętej
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Obracając klamkę o 90°,
otwieramy i przesuwamy skrzydło

Klamka skierowana do góry:
odstawienie skrzydła
i bezpieczne wietrzenie

STWÓRZ STOLARKĘ PVC IDEALNIE DOPASOWANĄ DO TWOICH POTRZEB

AKCESORIA

PRZYKŁADY
DOSTĘPNYCH KLAMEK

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór różnego rodzaju klamek, od standardowych, poprzez Secustic, do klamek z przyciskiem lub kluczykiem.
Większość klamek dostępna jest w kolorach: biały, brązowy, srebrny, stare złoto.

OKUCIA
Okucia obwiedniowe są elementem mającym bardzo duży wpływ na funkcjonalność i trwałość oraz bezawaryjne i długoletnie użytkowanie naszych okien.

Mikrowentylacja w skrzydłach
uchylno-rozwiernych (szczelina
pomiędzy skrzydłem a ramą).
Posiadając nadal bezpieczne,
zamknięte okno, dokonujemy
delikatnej wymiany powietrza.

Podnośnik skrzydła powodujący,
że skrzydło zawsze trafia na
odpowiednie miejsce.

Blokadę błędnego położenia
klamki, co zapobiega przypadkowemu wyczepieniu się okna
z zawiasów.

Możliwość zastosowania zaczepów
antywłamaniowych, czyli
specjalnych dwóch elementów
ryglujących, które w znaczący
sposób utrudniają podważenie
skrzydła i często eliminują wizytę
niechcianego gościa.

Zawiasy z płynną regulacją
we wszystkich 3 płaszczyznach.

Bezpieczne rozwiązanie zasuwnicy
słupka ruchomego, poprzez
ukrycie dźwigni.

Możliwość zastosowania ukrytych
zawiasów, co sprawia, że oprócz
znacznie większej nośności
takich zawiasów, nasze okna
nabierają znaczącej estetyki oraz
prestiżu.

Możliwość zastosowania zatrzasku
do drzwi tarasowych,
który umożliwia nam swobodne
przymykanie i otwieranie drzwi
również od zewnątrz.
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WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

STWÓRZ STOLARKĘ PVC IDEALNIE DOPASOWANĄ DO TWOICH POTRZEB

SZPROSY
Szprosy jako dodatkowy element okna nadają naszemu budynkowi niepowtarzalny charakter. Odpowiednio dobrane mogą nawiązać do stylu dawnej
architektury lub też być elementem nowoczesnej dekoracji. Dzięki nim wnętrza otrzymują szczególną atmosferę a fasady budynków niepowtarzalny
charakter. Okna firmy WIKĘD mogą być zdobione szprosami międzyszybowymi jak i naszybowymi o różnych szerokościach, podziałach i barwach.

Szpros miedzyszybowy
(malowany proszkowo lub oklejany)
jest wstawiany w komorę międzyszybową

Realizacje
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Szpros wiedeński
składa się z ramki międzyszybowej (DUPLEX)
i szprosow naklejonych na zewnętrznych
stronach szyby

Szpros konstrukcyjny
powstaje przez wstawianie pionowych
lub poziomych słupków w skrzydło

STWÓRZ STOLARKĘ PVC IDEALNIE DOPASOWANĄ DO TWOICH POTRZEB

KOLORYSTYKA

WINCHESTER

ZŁOTY DĄB

ORZECH

MACORE

PALISANDER

MAHOŃ

CZEKOLADA

DĄB
BAGIENNY

ANTRACYT
GŁADKI

KO L O RY
SPECJALNE

KO L O RY
S TA N D A R D

Mając na uwadze bardzo dynamiczne zmiany trendów panujących w budownictwie posiadamy szeroką gamę kolorów zarówno drewnopodobnych,
jak i metalicznych. Nasi Klienci w stolarce PCV mogą wybierać w standardzie z 11 kolorów oraz 15 kolejnych dostępnych jako kolory specjalne.

SOSNA
GÓRSKA

DAGLEZJA

SIENA PR

CIEMNY
ZIELONY

ZIELONY
MECH

BRYLANTOWO
NIEBIESKI

STALOWO
NIEBIESKI

WINNO
CZERWONY

CIEMNO
CZERWONY

KWARCOWY
SZARY

BAZALTOWY
SZARY

JASNY
SREBRNY

KREMOWY
BIAŁY

BIAŁY
OKLEINA

DĄB
BIELONY*

W ofercie dostępne również inne, niestandardowe kolory.
ANTRACYT
STRUKTURA

SREBRNO
SZARY

* Kolor Dąb Bielony dostępny dla wybranych produktów.
Prosimy o kontakt z działem handlowym.

SZKŁO
ORNAMENTOWE

CIEPŁA RAMKA
MIĘDZYSZYBOWA

Szkło ornamentowe pełni rolę dekoracyjną lub chroniącą intymność
mieszkańców poprzez znaczne ograniczenie widoczności. W naszej
firmie otrzymają Państwo do wyboru szeroką gamę szkła, od wzorów
klasycznych po nowoczesne.

Aby zapewnić naszym oknom optymalne właściwości należy pamiętać o międzyszybowych ramkach dystansowych. „Ciepła ramka” to ramka międzyszybowa
wykonana nie z aluminium, jak standardowo, a ze specjalnego tworzywa o nieporównywalnie lepszych parametrach termicznych.
Zastosowanie takiej ramki polepsza izloację termiczną skrajnych krawędzi szyb,
co powoduje podwyższenie temperatury w tym obszarze i zdecydowanie obniża ryzyko występowania tam czasowej kondensacji pary wodnej czyli minimalizuje nam możliwość jej skraplania na brzegach wewnętrznych szyb.

Przykłady najczęściej stosowanych wzorów szkła ornamentowego. Pełna oferta dostępna w naszych salonach sprzedaży
lub u naszych przedstawicieli. Kolory i wzory mają wyłącznie
charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistych.

Kolory i wzory mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą się różnić
od rzeczywistych.
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ROLETY

SYSTEMY NADSTAWNE

Odporność na

PROMIENIE UV

135
250
mm

Wysokość
systemu

162-255
mm

Głębokość
systemu

Europejski standard
zgodności CE

ROLETY NADSTAWNE
Rolety nakładane na ramę okienną, montowane we wnęce okiennej. Skrzynki niewidoczne od zewnątrz. Możliwość doposażenia rolet w systemowe
moskitiery (Termo Prestige).

CC1000

TL1000

MX1200

TP1000K z moskitierą

Cechy produktu
Rolety regulują dopływ światła oraz stopień jasności
w pomieszczeniu. Wpływają na większy komfort
mieszkania, chronią przed hałasem, zimnem, gorącem,
wiatrem, deszczem i słońcem. Zabezpieczają przed
włamaniami oraz pozwalają zaoszczędzić na kosztach
energii.
Roleta obsługiwana może być za pomocą mechanizmu pasa, korby, jak również za pomocą silnika, czyli
poprzez przycisk na scianie, lub zdalnie, za pomocą
pilota.
Zautomatyzowanie wraz z nowoczesną techniką
sterowania, możliwości ustawienia wielu kombinacji,
np. otwieranie jednym programem wszystkich rolet
tylko na parterze a innym wszystkich rolet w całym
mieszkaniu itp., dają nam dodatkowy komfort i bezpieczeństwo użytkowania.
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Realizacja

TP1000K

SYSTEMY ZEWNĘTRZNE

Odporność na

PROMIENIE UV

135
205
mm

Wysokość
systemu

137-205
mm

Głębokość
systemu

Europejski standard
zgodności CE

ROLETY ZEWNĘTRZNE
Rolety montowane od zewnątrz, na murze, bądź elewacji. Skrzynki przeznaczone do montażu na elewacji widoczne są w całości, natomiast w skrzynkach
przeznaczonych do montażu na nadprożu, po zabudowaniu ich warstwą dociepleniową widoczna jest tylko dolna klapa rewizyjna.
Możliwość doposażenia rolet w syste mowe moskitiery.

ST2000 z moskitierą

RL2000 z moskitierą

OL2000 z moskitierą

IT2000 z moskitierą

Cechy produktu

OS2000 z moskitierą

Realizacja

Roleta zewnętrzna może zostać zamontowana w dowolnym etapie budowy - stosuje się w jej przypadku
montaż na elewację. Dzięki szerokim możliwościom
wyboru różnorodnych profili, kolorów czy skrzynek
rolety zewnętrzne spełnią Państwa oczekiwania
wizualne.
Roleta obsługiwana może być za pomocą mechanizmu pasa, korby, jak również za pomocą silnika, czyli
poprzez przycisk na scianie, lub zdalnie, za pomocą
pilota.
Zautomatyzowanie wraz z nowoczesną techniką
sterowania, możliwości ustawienia wielu kombinacji,
np. otwieranie jednym programem wszystkich rolet
tylko na parterze a innym wszystkich rolet w całym
mieszkaniu itp., dają nam dodatkowy komfort i bezpieczeństwo użytkowania.
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BRAMY GARAŻOWE

SYSTEM ZABUDOWY OTWORÓW GARAŻOWYCH

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE
Bramy segmentowe to najbardziej komfortowe rozwiązanie do garażu. Stosowane przez nas bramy przeznaczone są do wszelkich garaży, lecz ich parametry sprawiają, że szczególnie polecane są do garaży ogrzewanych.
Oferowane bramy garażowe są produktami ukierunkowanymi na energooszczędność, a współczynnik U, który uzyskują, jest porównywalny ze współczynnikiem jaki mają okna wielokomorowe stosowane w budownictwie energooszczędnym. Tak niską wartość jesteśmy w stanie uzyskać dzięki panelom
wypełnionych pianką poliuretanową oraz systemom uszczelniającym.

N-tłoczenie
(niskie)

W-tłoczenie
(wysokie)

G-tłoczenie
(bez przetłoczeń)

V-tłoczenie

N-tłoczenie
(kasetowe)

Dlaczego warto?
1

Skrzydło bramy wykonane z paneli stalowych 40 mm lub 60 mm
wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową

2

Konstrukcja z elementów stalowych ocynkowanych

3

Skrzydło bramy porusza się wzdłuż prowadnic pionowych
i poziomych podsufitowych

4

Brama uszczelniona na całym obwodzie

5

W dolnym panelu zamontowana uszczelka przylegająca
do podłoża

6

Uszczelnienie pomiędzy górnym panelem, a nadprożem zapewnia
uszczelka montowana do górnego panelu lub do nadproża

7

Panele posiadają zabezpieczenie kształtowe uniemożliwiające
przytrzaśnięcie palców oraz uszczelki w miejscu styku dwóch paneli

8

Bramy segmentowe dostępne w wersji ręcznej i automatycznej

Realizacje
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WIKĘD
LOOKBOOK

Poznaj nasze wybrane realizacje.
Zainspiruj się i stwórz swoją unikatową kombinację wzoru, akcesoriów i kolorów!

TEL. 58 678 00 98
FAX. 58 678 01 77

DZIAŁ EKSPORTU WIKĘD

UL. WIELKI LAS 19
84-242 LUZINO

WWW.WIKED.PL

+48 58 738 66 69
+48 58 738 66 61

EXPORTBW@WIKED.PL
EXPORTRR@WIKED.PL

Niniejszy katalog stolarki PVC Wikęd obowiązuje od 01.07.2019 r. Jednocześnie, oferta przedstawiona w poprzedniej edycji katalogu
wymaga wcześniejszej weryfikacji. Publikacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego i ma charakter
wyłącznie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do pomyłek oraz zmian, bez podania wcześniejszej informacji.
Ze względu na ograniczenia techniczne druku oraz technologię wykonania przeszklenia, wzory i kolory mogą różnić się od rzeczywistych.
Zdjęcia mają charakter wyłącznie podglądowy.

