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Ze względu na ograniczenia techniczne druku, technologię produkcji oraz szeroki wachlarz możliwych do 

wykonania rozwiązań wzory, przekroje i kolory prezentowane w niniejszym katalogu mogą różnić się 

od rzeczywistych. Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy. 

Decydując się na zakup stolarki PVC należy zwrócić szczególną uwagę na jej prawidłowy podział 

oraz doposażenie w rozwiązania gwarantujące uniwersalność i niezawodność na długie lata. 
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S Z A N O W N I  P A Ń S T W O !

Wybierając stolarkę PVC WIKĘD otrzymujecie Państwo produkt opracowany na bazie długoletniego 

doświadczenia i gwarancję wysokiej jakości wykonania. Do produkcji naszych wyrobów używamy tylko 

sprawdzonych technologii oraz najlepszych materiałów, co w połączeniu z nowoczesnym parkiem 

maszynowym, stale wprowadzanymi ulepszeniami oraz śledzeniem najnowszych 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 ramową ofertę stolarki PVC. Szerszą informację otrzymają Państwo 

w naszych punktach dystrybucji i sprzedaży.

Z A P R A S Z A M Y  D O  L E K T U R Y
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Nowoczesny park maszynowy pozwala nam uzyskać zgrzewy pionowych i poziomych elementów 
z praktycznie niewidoczną spoiną (łączeniem). Produkowana stolarka PVC zyskuje atrakcyjny, 
nowoczesny wygląd, a naroża idealnie współgrają z wewnętrznymi listwami przyszybowymi. 
Dodatkowo, pielęgnacja stolarki okiennej jest znacznie łatwiejsza. Zgrzew bezwypływkowy to 
idealnie zgrana kompozycja, szczególnie atrakcyjnie wyglądająca w kolorach drewnopodobnych.

ZGRZEW BEZWYPŁYWKOWY
W STANDARDZIE

Element niezbędny dla nowoczesnych okien. Okucia mają bardzo duży wpływ na funkcjonalność, trwałość, 
bezawaryjność i długoletność użytkowania naszych okien. Nasze okna posiadają w standardzie:

• Blokadę błędnego położenia klamki - zintegrowaną z podnośnikiem skrzydła; zapobiegającą 
przypadkowemu wyczepieniu się skrzydła z zawiasów.

• Zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach.
• Czopy z regulacją siły docisku - pozwalające na zwiększenie szczelności okna.
• Mikrowentylację  - pozwalającą kontrolować ilość powietrza wymienianego w pomieszczeniu 

możliwą do uzyskania przez dodatkową pozycję klamki w skrzydle rozwierno-uchylnym.
• Zaczep antywyważeniowy w każdym skrzydle, utrudniający podważenie skrzydła, przez co minimalizuje 

wizytę niechcianego gościa.

ROZBUDOWANY SYSTEM
OKUĆ OBWIEDNIOWYCH

PROFILE W KLASIE A

Warto wiedzieć: 
CO WYRÓŻNIA OKNA WIKĘD

TECHNOLOGIA

OKUCIA

KLASA A

Okno po montażu, niezależnie od pory roku, cały czas poddawane jest działaniu różnych czynników 
wpływających na trwałość jego konstrukcji. Profil ze wzmocnionej stali ocynkowanej o grubości od 1,5 
do 3 mm (dobierany w zależności do wielkości okna) gwarantuje wytrzymałość i stabilność konstrukcji 
okiennej. Opcja w standardzie.

ODPOWIEDNIO DOBRANE
WZMOCNIENIA STALOWE

WZMOCNIENIE

DOBRE OKNA TO NIE TYLKO NOWOCZESNY 
DESIGN. POZNAJ ICH CECHY!

Profile wykorzystywane do produkcji okien WIKĘD wykonywane są w najwyższej klasie A, zgodnie z normą
PN-EN 12608. Cechą charakterystyczną klasy A jest grubość ścianek zewnętrznych wynosząca 3mm 
(z tolerancją 0,2mm). Jest to kluczowy parametr dla optymalnej ochrony domowników przed chłodem 
i hałasem, jednocześnie zapewniający oknom stabilność i trwałość. 

Profile o cieńszych ściankach, zaliczane do niższych klas B i C, nie posiadają już tak wysokiej odporności na 
uszkodzenia i są o około 10 do 20% bardziej podatne na pękanie naroży, a ich izolacja akustyczna jest gorsza 
o 1-4 dB, co podwyższa poziom hałasu w pomieszczeniach. Opcja w standardzie, z wyłączeniem linii Eco.

Elegancja i bezpieczeństwo, czyli zawiasy chowane w skrzydle okna to świetna 
propozycja dla wymagających. Dobre spasowanie elementów zawiasowych 
w ramie skrzydła i ościeżnicy w wyrafinowany sposób ukrywa zawias. 
Dzięki swojej konstrukcji zapewniają prostotę regulacji, a przy tym 
uszlachetniają wygląd okien i ułatwiają utrzymanie ich w czystości. 
Opcja za dopłatą.

CHOWANE ZAWIASY
ZAWIASY

 3 MM
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W oknach PCV stosowane są rozwiązania dwu- i trójuszczelkowe. Uszczelki montowane są 
poprzez wcis kan ie lub wtłaczanie jej w szczeliny profilu. W sys te mie z dwoma uszczelkami 
jedna z uszczelek zamocowana jest na obwodzie ościeżnicy, druga na przyldze skrzydła. 
W oknach trójuszczelkowych dodatkowa uszczelka umieszczona jest w środkowej części ramy 
na styku ze skrzydłem okiennym. 

Wpływa ona korzystnie na jego szczelność - pozwala na lepsze utrzymanie ciepła w pomiesz-
czeniu oraz korzystnie wpływa na niwelowanie poziomu hałasu z zewnątrz. Opcja w standardzie 
dla obu linii Plus oraz Prestige.

SYSTEM POTRÓJNEGO 
USZCZELNIENIA

W naszych produktach mają Państwo możliwość wyboru koloru uszczelki: szarej, karmelowej 
lub czarnej. W połączeniu z wybraną okleiną uatrakcyjnia gotowy produkt oraz wpływa na 
jego harmonijny wygląd. Opcja w standardzie.

USZCZELKA DOPASOWANA 
KOLORYSTYCZNIE DO OKNA

Rdzeń, czyli ten element stolarki PVC, który widoczny jest po otworzeniu okna, występuje w kolorach 
białym, karmelowym, ciemnobrązowym oraz grafitowym. W połączeniu z wybraną okleiną dwu-
stronną i odpowiednim kolorem uszczelki wpływa na kolorystyczne ujednolicenie produktu. Opcja 
w standardzie.

BARWIONY RDZEŃ
PROFILU OKIENNEGO

SZCZELNOŚĆ

USZCZELKA

Warto wiedzieć: 
CO WYRÓŻNIA OKNA WIKĘD

DOBRE OKNA TO NIE TYLKO NOWOCZESNY 
DESIGN. POZNAJ ICH CECHY!

Produkty WIKĘD to harmonia koloru. Wybór koloru okien jest jedną z ważniejszych decyzji 
przy projektowaniu spójnego, estetycznego wyglądu budynku. Dzięki rozbudowanej palecie 
oraz kompatybilności kolorystycznej, można wybrać kolor drzwi odpowiadający wybranemu w 
stolarce okiennej. Innymi słowy, możliwe jest stworzenie kompletu drzwiowo-okiennego bazującego na 
tym samym kolorze. Opcja w standardzie.

KOMPATYBILNOŚĆ KOLORYSTYKI 
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

PROFIL OKNA

KOMPATYBILNOŚĆ
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O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?

SPRAWDŹ, O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ 
WYBIERAJĄC STOLARKĘ OKIENNĄ

Aby okna cieszyły Państwa przez długie lata, ich montaż powinien być wykonany tak, aby eliminować 
ewentualne mostki termiczne (przemarzanie) oraz by zapewnić stabilność całej konstrukcji.

Elementem, który powinien wchodzić w skład każdego okna balkonowego jest poszerzenie 
podprogowe. Gwarantuje stabilne usadowienie całej konstrukcji, co ma bardzo istotny 
wpływ na trwałość i długowieczność montażu oraz wyeliminowanie mostka termicznego (przez 
połączenie termoizolacji pionowej z poziomą). W ofercie WIKĘD dostępne są poszerzenia wykonane z 
Klinarytu oraz PVC, dedykowane dla konkretnych linii.

POSZERZENIA PODPROGOWE

Im szerszy pakiet szybowy, tym lepsze parametry cieplne, stąd tak duża popularność jego 
trzyszybowej opcji. Nie każda szyba zespolona ma jednak te same parametry termiczne.
Decydująca jest szerokość pakietu szybowego, a przede wszystkim ramki międzyszybowej 
i tworzywa, z jakiego została wykonana. W połączeniu z odpowiednim profilem tworzymy 
stolarkę odpowiadającą różnym preferencjom oraz spełniającą - już dziś - wymogi termiczne jutra.

PRZESZKLENIE 
DWUKOMOROWE

Aby zapewnić naszym oknom optymalne właściwości należy pamiętać o międzyszybowych ramkach 
dystansowych. Wykonane są one ze specjalnego tworzywa o nieporównywalnie lepszych parametrach 
termicznych niż standardowe - wykonane z aluminium. 

Zastosowanie takiej ramki polepsza izolację termiczną skrajnych krawędzi szyb, co powoduje podwyższenie 
temperatury w tym obszarze i zdecydowanie obniża ryzyko występowania tam czasowej kondensacji pary 
wodnej. Minimalizuje tym samym możliwość jej skraplania na obrzeżach szklenia po wewnętrznej stronie.

CIEPŁE RAMKI MIĘDZYSZYBOWE

POSZERZENIE

SZKLENIE

CIEPŁA RAMKA

CIEPŁE PARAPETY 
ORAZ CIEPŁY MONTAŻ

CIEPŁY MONTAŻ

Pod wpływem czasu i warunków atmosferycznych folia zabezpieczająca okna wulkanizuje się, utrudniając 
tym samym jej późniejsze usunięcie, dlatego po zakończeniu prac montażowych należy ją niezwłocznie 
odkleić z profili PVC. W ramach konserwacji okien należy myć je miękką szmatką i neutralnym środkiem 
myjącym. Zapewni to odporność i odpowiedni wygląd na długie lata. 

Do każdego zamówienia dołączana jest drukowana instrukcja użytkowania i pielęgnacji, w której w prosty 
i intuicyjny sposób opisane zostały zasady konserwacji i prawidłowego korzystania ze stolarki okiennej. 
Ułatwi ona samodzielne wykonanie podstawowych czynności regulacyjnych bez konieczności wzywania 
specjalistycznej ekipy.

PIELĘGNACJA I UŻYTKOWANIE
PIELĘGNACJA

Ciepłe parapety to nic innego, jak profile podokienne najczęściej wykonane z twardego styroduru
XPS. Ich zastosowanie poprawia termikę w pomieszczeniu - dzięki wyeliminowaniu ewentualnych 
przedmuchów oraz przenikania wody między oknem a parapetem. Redukują mostki termiczne 
oraz zawilgocenia. 

Ciepły montaż jest z kolei polecanym przez profesjonalistów sposobem osadzania okien w budynku, 
przy zastosowaniu dodatkowych warstw uszczelniających. Jego działanie także korzystnie wpływa 
na redukcję mostków termicznych, zawilgoceń i przedmuchów.
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Optimum Line Plus to system profili okiennych stworzony w najwyższej klasie A 
o głębokości zabudowy 76 mm z dodatkową uszczelką środkową trwale zamoco-
waną do ramy o współczynniku przenikania ciepła Uf=1,1W/(m2*K). Układ trzech 
uszczelek zapewnia doskonałą izolację i ochronę przed negatywnymi czynnikami 
zewnętrznymi, takimi jak temperatura czy hałas. Ma doskonałe parametry ter-
miczne oraz mechaniczne. Wraz z odpowiednio dobranym pakietem szyb zespo-
lonych oraz okuciami daje możliwość zbudowania energooszczędnego okna o 
zwiększonej odporności na włamania. 

Zamknięty profil ze ściankami zewnętrznymi o grubości 3 mm (z maksymalnym 
odchyleniem zaledwie +- 0,2 mm), spełnia wymagania normy PN-EN 12608 sta-
wiane profilom najwyższej jakości.

Profile Optimum Line Plus mają wielokomorową konstrukcję – 5 komór znajdu-
je się w profilu ramy, 5 komór w profilu skrzydła. Złożenie ramy i skrzydła w 
systemie Optimum Line Plus ma wysokość 122 mm. Może być jednak inna w 
przypadku dużych wymiarów konstrukcji, specyficznych wymagań statycznych, 
szczególnego usytuowania w budynku i wynikającej z nich konieczności doboru 
odpowiednich profili.

OPTIMUM LINE PLUS

Do przeszkleń można używać dwu- i trzyszybowych pakietów. Profile Optimum 
Line Plus pozwalają zamontować pakiety szybowe o grubości od 18 do 48 mm. 
Dzięki osadzeniu pakietu szybowego w profilu na głębokość 25 mm ograniczono 
zjawisko roszenia się szyb. Wzrasta też izolacyjność termiczna i odporność okien 
na włamanie.

Optimum Line Plus zawiera dodatkową uszczelkę środkową. Układ uszczelek 
przylgowych i wewnętrznej środkowej trwale zamocowanej do ramy, zapewnia 
doskonałą izolację i ochronę przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi, taki-
mi jak temperatura czy hałas.

Profile Optimum Line Plus mają minimum 1,5-milimetrowe wzmocnienie stalowe, 
np. zamknięty kształtownik 30 x 30 x 1,5 mm umieszczany w ramie. To gwaran-
tuje odpowiednią sztywność okna (nawet przy dużej powierzchni), jego trwałość 
i bezpieczeństwo użytkowania, a także daje możliwość mocowania elementów 
okuć i dodatkowych profili w stali.

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1230/1480 mm z szybą 4/18/4/18/4 Ug=0,5 z ciepłą ramką.

Linie stolarki PCVKLASYCZNA LINIA. OPTYMALNE PARAMETRY 
TERMICZNE I DŹWIĘKOCHŁONNE.

NOWOŚĆ

N A J W A Ż N I E J S Z E  P A R A M E T R Y 

KLASA GŁĘBOKOŚĆ ILOŚĆ KOMÓR ILOŚĆ 
USZCZELEK

A 76 mm 5 3

Cechy produktu

Linie stolarki PVC

Przenikalność cieplna od
Uw = 0,82 W/(m2K)*

Głębokość 
zabudowy

76
mm Europejski standard 

zgodności CE
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Optimum Line to system profili okiennych stworzony w najwyższej klasie A o 
głębokości zabudowy 76 mm z wysokiej jakości uszczelkami zewnętrznymi, za-
pewniający bardzo dobrą izolację cieplną i akustyczną o współczynniku przenika-
nia ciepła Uf=1,2W/(m2*K). Ma doskonałe parametry termiczne oraz mechanicz-
ne. Wraz z odpowiednio dobranym pakietem szyb zespolonych oraz okuciami 
daje możliwość zbudowania energooszczędnego okna o zwiększonej odporności 
na włamania. 

Zamknięty profil ze ściankami zewnętrznymi o grubości 3 mm (z maksymalnym 
odchyleniem zaledwie +- 0,2 mm), spełnia wymagania normy PN-EN 12608 sta-
wiane profilom najwyższej jakości.

Profile Optimum Line mają wielokomorową konstrukcję – 5 komór znajduje się 
w profilu ramy, 5 komór w profilu skrzydła. Złożenie ramy i skrzydła w systemie 
Optimum Line ma wysokość 122 mm. Może być jednak inna w przypadku dużych 
wymiarów konstrukcji, specyficznych wymagań statycznych, szczególnego usytu-
owania w budynku i wynikającej z nich konieczności doboru odpowiednich profili.

OPTIMUM LINE

Do przeszkleń można używać dwu- i trzyszybowych pakietów. Profile Optimum 
Line pozwalają zamontować pakiety szybowe o grubości od 18 do 48 mm. Dzięki 
osadzeniu pakietu szybowego w profilu na głębokość 25 mm ograniczono zjawisko 
roszenia się szyb. Wzrasta też izolacyjność termiczna i odporność okien na wła-
manie.

Profile Optimum Line mają układ uszczelek zewnętrznych, dzięki którym okno 
uzyskuje wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną.

Profile Optimum Line mają minimum 1,5-milimetrowe wzmocnienie stalowe, np. 
zamknięty kształtownik 30 x 30 x 1,5 mm umieszczany w ramie. To gwarantuje 
odpowiednią sztywność okna (nawet przy dużej powierzchni), jego trwałość i bez-
pieczeństwo użytkowania, a także daje możliwość mocowania elementów okuć i 
dodatkowych profili w stali.

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1230/1480 mm z szybą 4/18/4/18/4 Ug=0,5 z ciepłą ramką.

KLASYCZNA LINIA, OPTYMALNE PARAMETRY

NOWOŚĆ

Cechy produktu

Linie stolarki PVC

Przenikalność cieplna od
Uw = 0,85 W/(m2K)*

Głębokość 
zabudowy

76
mm Europejski standard 

zgodności CE

N A J W A Ż N I E J S Z E  P A R A M E T R Y 

KLASA GŁĘBOKOŚĆ ILOŚĆ KOMÓR ILOŚĆ 
USZCZELEK

A 76 mm 5 2
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Prestige Line to system profili okiennych 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. Okna 
zbudowane na bazie tego systemu z powodzeniem można montować w domach 
energooszczędnych oraz pasywnych. 

System wyposażony jest w dodatkową uszczelkę środkową, która poprawia parametry 
ochrony akustycznej i termicznej. Występuje ona w trzech dostępnych kolorach 
tworząc spójną całość z rdzeniem profilu.

Profile przystosowane są do dwu i trójszybowych pakietów, których szerokość 
mieści się w przedziale od 24 do 52 mm, co daje możliwość szklenia futryn 
i skrzydeł według indywidualnych potrzeb.

PRESTIGE LINE

Pewne osadzenie szyby w profilu na głębokość 25 mm ogranicza skraplanie się 
na szybie pary wodnej oraz powoduje, że okno trudniej sforsować niepożądanym 
gościom.

Ścianki zewnętrzne profilu o grubości 3 mm (z maksymalnym odchyleniem zaledwie 
+/- 0,2 mm) spełniają wymagania normy PN-EN 12608, stawiane profilom najwyższej 
jakości.

Złożenie ramy okiennej i skrzydła zaczyna się od 114 mm wysokości, przekładając się 
na zwiększenie wysokości szklenia, a tym samym lepsze doświetlenie pomieszczeń.

Linie stolarki PVC ROZBUDOWANY SYSTEM DEDYKOWANY 
M.IN. DLA BUDOWNICTWA PASYWNEGO

Cechy produktu

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1230/1480 mm z szybą 4/18/4/18/4 Ug=0,5 z ciepłą ramką.

Przenikalność cieplna od
Uw = 0,79 W/(m2K)*

Głębokość 
zabudowy

82
mm Europejski standard 

zgodności CE

N A J W A Ż N I E J S Z E  P A R A M E T R Y 

KLASA GŁĘBOKOŚĆ ILOŚĆ KOMÓR ILOŚĆ 
USZCZELEK

A 82 mm 7 (rama)
6 (skrzydło) 3
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Premium Swing Line jest w pełni 5-komorowym systemem (5 komór w profilu ramy
i 5 komór w profilu skrzydła) o głębokości zabudowy 70 mm, zapewniającym ochronę 
cieplną na wysokim poziomie. 

Wzornictwo o nowoczesnej optyce i wyważonych proporcjach. Profil skrzydła wyraźnie 
odznacza się na tle ramy okiennej, nadając oknu niepowtarzalnego charakteru. 
Skrzydło, przez uwypuklenie zewnętrznej strony i mocne zaokrąglenie, wyraźnie 
odznacza się na tle całości.

Sprawdzone wzmocnienia stalowe zapewniają 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). 

PREMIUM SWING LINE

System zapewnia możliwość zastosowania oszklenia o grubości od 6 do 42 mm 
bez konieczności użycia dodatkowych profili. 

Grubość ścianek zewnętrznych profilu wynosi 3 mm (z tolerancją 0,2 mm), co jest 
charakterystyczne dla najwyższej klasy A (wg PN-EN 12608).

Perfect Line Swing wyposażony jest w układ dwóch uszczelek zewnętrznych za-
pewniający bardzo dobrą szczelność, izolację akustyczną i izolację cieplną. Po-
wierzchnie uszczelek są ukierunkowane ze spadkiem 15 stopni (identycznie jak 
profile) umożliwiając idealne odprowadzanie wody i zanieczyszczeń.

Niska łączna wysokość boczna profili skrzydła i ramy wynosząca tylko 118 mm 
zapewnia większą powierzchnię szyby i doskonałe doświetlenie wnętrza.

Linie stolarki PVCSKRZYDŁO PÓŁZLICOWANE Z RAMĄ, MOCNO 
ZAOKRĄGLONE KRAWĘDZIE SKRZYDŁA I RAMY

Cechy produktu

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1230/1480 mm z szybą 4/12/4/12/4 Ug=0,7 z ciepłą ramką.

Przenikalność cieplna od
Uw = 1,0 W/(m2K)*

Głębokość 
zabudowy

70
mm Europejski standard 

zgodności CE

N A J W A Ż N I E J S Z E  P A R A M E T R Y 

KLASA GŁĘBOKOŚĆ ILOŚĆ KOMÓR ILOŚĆ 
USZCZELEK

A 70 mm 5 2
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Profile Premium Line produkowane są w koekstruzji: okleina nakładana jest na 
barwioną w masie część profilu. Takie rozwiązanie powoduje, że ewentualne 
uszkodzenia mechaniczne, które mogą powstać na przestrzeni lat użytkowania 
okna, nie są widoczne. 

Profil Premium Line zaliczany jest - zgodnie z normą PN-EN 12608 - do profili 
najwyższej klasy A. Klient kupujący okna w tym systemie ma pewność, że ścianki 
zewnętrzne profilu mają 3 mm grubości (z tolerancją +/- 0,2 mm). Parametr ten 
leży u podstaw m. in. doskonałej izolacyjności cieplnej i akustycznej, wysokiej 
stabilności, pewnego montażu okuć oraz wysokiej odporności na włamania. 

W ramach systemu Premium Line dostępne są profile do drzwi wejściowych, 
balkonowych i przesuwno-uchylnych. 

PREMIUM LINE

System Premium Line jest w pełni 5-komorowym systemem (5 komór w profilu 
ramy i 5 komór w profilu skrzydła) o głębokości zabudowy 70 mm, zapewniającym 
ochronę cieplną na wysokim poziomie.

System oferuje 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.

Okucia w skrzydle i ramie montowane są przez kilka ścianek profilu, gwarantując 
im trwałość i niezawodność.

Linie stolarki PVC SKRZYDŁO NIEZLICOWANE Z RAMĄ, LEKKO 
ZAOKRĄGLONE KRAWĘDZIE SKRZYDŁA I RAMY

Cechy produktu

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1230/1480 mm z szybą 4/12/4/12/4 Ug=0,7 z ciepłą ramką.

Przenikalność cieplna od
Uw = 1,0 W/(m2K)*

Głębokość 
zabudowy

70
mm Europejski standard 

zgodności CE

N A J W A Ż N I E J S Z E  P A R A M E T R Y 

KLASA GŁĘBOKOŚĆ ILOŚĆ KOMÓR ILOŚĆ 
USZCZELEK

A 70 mm 5 2



11Linie stolarki PVCKLASYCZNA LINIA Z OSTRYMI KRAWĘDZIAMI

Wzornictwo o klasycznej optyce i wyważonych proporcjach. Stonowany, neutralny 
wygląd i kontury zewnętrzne systemu Normal Line pasują praktycznie do każdej 
elewacji. 

Układ dwóch uszczelek zewnętrznych zapewnia bardzo dobrą szczelność, izolację 
akustyczną i izolację cieplną. Powierzchnie uszczelek ukierunkowane są ze spadkiem 
15 stopni (identycznie jak profile) umożliwiając niezakłócone odprowadzanie wody 
i zanieczyszczeń. 

W systemie Normal Line znajdują zastosowanie 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). 

NORMAL LINE

Normal Line to system 5-komorowy o głębokości zabudowy 70 mm, zapewniający 
odpowiednią ochronę termiczną.

W systemie istnieje możliwość zastosowania oszklenia o grubości od 6 do 42 mm 
bez konieczności użycia dodatkowych profili.

Złożenie skrzydła oraz ramy okiennej wynosi tylko 118 mm wysokości, dzięki czemu 
powierzchnia szyby jest większa, a pomieszczenia lepiej doświetlone.

Budowa profili zapewnia pewny montaż okuć w skrzydle i ramie. Wkręty 
mocujące przechodzą przez kilka ścianek profilu, gwarantując ich trwałe i stabilne 
ułożenie.

Cechy produktu

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1230/1480 mm z szybą 4/12/4/12/4 Ug=0,7 z ciepłą ramką.

Przenikalność cieplna od
Uw = 1,0 W/(m2K)*

Głębokość 
zabudowy

70
mm Europejski standard 

zgodności CE

N A J W A Ż N I E J S Z E  P A R A M E T R Y 

KLASA GŁĘBOKOŚĆ ILOŚĆ KOMÓR ILOŚĆ 
USZCZELEK

A 70 mm 5 2



12 Linie stolarki PVC SYSTEM INWESTYCYJNY O PODWYŻSZONYM
STANDARDZIE TERMICZNYM 

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 środowi-
ska oraz długą żywotność. Eco Line Plus to jeden system z wszystkimi zaletami 
nowoczesnego okna.

System Eco Line Plus wyróżnia się najwyższymi parterami izolacyjności cieplnej, 
które uzyskano m.in poprzez wyposażenie go w dodatkową wewnętrzną uszczel-
kę.

Wąskie, smukłe profile sprawiają, że większa jest powierzchnia szyb. Dodatkowo 
atrakcyjność systemu rośnie dzięki możliwości wyboru szerokiej palety dekorów 
o strukturze drewna lub jednolitej.

ECO LINE PLUS

Profile okienne Eco Line Plus są tak skonstruowane, że możliwe jest osadzenie w 
nich specjalnych szyb oraz zamontowanie specjalnych okuć antywłamaniowych.

W połączeniu ze specjalnymi szybami dźwiękochłonnymi najwyższej jakości 
system Eco Line Plus gwarantuje optymalną ochronę przed dobiegającymi z 
zewnątrz dźwiękami do 48 dB, podnosząc przy tym jakość życia.

Cechy produktu

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1230/1480 mm z szybą 4/12/4/21/4 Ug=0,7 z ciepłą ramką.

Przenikalność cieplna od
Uw = 0,95 W/(m2K)*

Głębokość 
zabudowy

76
mm Europejski standard 

zgodności CE

N A J W A Ż N I E J S Z E  P A R A M E T R Y 

KLASA GŁĘBOKOŚĆ ILOŚĆ KOMÓR ILOŚĆ 
USZCZELEK

B 76 mm 6 3
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Decydując się na wybór systemu okiennego Eco Line kształtujemy swoją przestrzeń 
życiową według naszych indywidualnych upodobań. System Eco Line 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 po-
wierzchni przeszklonych oraz wpływają na optymalne nasłonecznienie pomiesz-
czenia. 

Wysoka jakość, zastosowanie nowoczesnych, przyjaznych dla zdrowia i środowi-
ska surowców oraz stały komfort użytkowania zapewniają długą żywotność okna.

ECO LINE

Profile okienne Eco Line są tak skonstruowane, że możliwe jest osadzenie w nich 
specjalnych szyb oraz zamontowanie specjalnych okuć antywłamaniowych, osiągając 
klasę antywłamaniowości RC 2 (WK 2). 

W połączeniu ze specjalnymi szybami dźwiękochłonnymi najwyższej jakości 
system Eco Line Plus gwarantuje optymalną ochronę przed dobiegającymi z 
zewnątrz dźwiękami do 48 dB, podnosząc przy tym jakość życia.”

SYSTEM INWESTYCYJNY DOSTSOSOWANY
 DO AKTUALNYCH STANDARDÓW Linie stolarki PVC

Cechy produktu

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1230/1480 mm z szybą 4/12/4/12/4 Ug=0,7 z ciepłą ramką.

Przenikalność cieplna od
Uw = 0,98 W/(m2K)*

Głębokość 
zabudowy

76
mm Europejski standard 

zgodności CE

N A J W A Ż N I E J S Z E  P A R A M E T R Y 

KLASA GŁĘBOKOŚĆ ILOŚĆ KOMÓR ILOŚĆ 
USZCZELEK

B 76 mm 5 2
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Drzwi podnoszono-przesuwne stanowią idealne połączenie przestrzeni 
wewnętrznej z zewnętrzną. Zapewniają światło i świeże powietrze na każde 
życzenie. Z drugiej strony skutecznie chronią przed wiatrem i innymi niekorzystnymi 
czynnikami atmosferycznymi, jak również przed nieproszonymi gośćmi. Pozwalają 
uzyskać szeroki, niemal nieograniczony widok na otoczenie domu, doskonale wkom-
ponowując się w założenia nowoczesnej architektury.

Obojętnie czy potrzebne są wąskie przejście lub szerokie, pozbawione barier otwar-
cie na ogród, czy też wysokie, a mimo to wygodne w obsłudze, wielkie przeszklenia: 
dzięki doskonałym jakościowo, szczegółowo przemyślanym komponentom systemo-
wym, można zrealizować optymalne rozwiązanie w każdych okolicznościach i w każ-
dym stylu architektonicznym. 

Prestige Slide Line pozwala osiągać relatywnie korzystne współczynniki izolacji 
cieplnej oraz oszczędzać na opłatach i energii nawet przy bardzo dużych przeszkle-
niach.

PRESTIGE SLIDE LINE 

System profili Prestige Slide Line spełniają wymagania najwyższego niemieckiego 
standardu jakościowego RAL - klasa A. 

Wzmocnienia profilu na całym obwodzie skrzydła i ramy drzwi dają w systemie 
Prestige Slide Line niezbędną stabilność oraz, przy zastosowaniu odpowiednich 
okuć, wielofunkcyjnych szyb zespolonych i układów ryglujących, możliwość dopaso-
wania parametrów bezpieczeństwa do indywidualnych potrzeb.

Przenikalność cieplna od
Uw = 0,82 W/(m2K)*

Głębokość 
zabudowy

194
mm Europejski standard 

zgodności CE

Linie stolarki PVC SYSTEM DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNYCH

Cechy produktu

Sposoby otwierania

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego schem. A o wymiarach 3500/2200 mm z szybą 4/18/4/18/4 Ug=0,5 z ciepłą ramką.

N A J W A Ż N I E J S Z E  P A R A M E T R Y 

KLASA GŁĘBOKOŚĆ ILOŚĆ KOMÓR ILOŚĆ 
USZCZELEK

A 194 mm 7 (rama)
5 (skrzydło) 2



15Linie stolarki PVCSYSTEM DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNYCH

Drzwi podnoszono-przesuwne stanowią idealne połączenie przestrzeni wewnętrz-
nej 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 otwar-
cie na ogród, czy też wysokie, a mimo to wygodne w obsłudze, wielkie przeszklenia: 
dzięki doskonałym jakościowo, szczegółowo przemyślanym komponentom systemo-
wym Premium Slide Line, można zrealizować optymalne rozwiązanie w każdych oko-
licznościach i w każdym stylu architektonicznym. 

Ponadto Premium Slide Line pozwala osiągać relatywnie korzystne współczynniki 
izolacji cieplnej oraz oszczędzać na opłatach i energii nawet przy bardzo dużych 
przeszkleniach.

Drzwi przesuwne Premium Slide Line mogą mieć skrzydło o szerokości do 3000 mm. 
Maksymalna wysokość skrzydła z białych profili wynosi 2600 mm. Dopuszczalna po-
wierzchnia jednego skrzydła nie powinna przekraczać 6,5 m kw.

PREMIUM SLIDE LINE

Systemy profili Premium Slide Line spełniają wymagania najwyższego niemieckiego 
standardu jakościowego RAL - klasa A. 

System Premium Slide Line jest przystosowany do montażu pakietów trzyszybowych 
o grubości zestawu szyb do 42 mm.

Cechy produktu

Sposoby otwierania

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego  schem. A o wymiarach 3500/2200 mm z szybą 4/12/4/12/4 Ug=0,7 z ciepłą ramką.

Przenikalność cieplna od
Uw = 1,0 W/(m2K)*

Głębokość 
zabudowy

170
mm Europejski standard 

zgodności CE

N A J W A Ż N I E J S Z E  P A R A M E T R Y 

KLASA GŁĘBOKOŚĆ ILOŚĆ KOMÓR ILOŚĆ 
USZCZELEK

A 170 mm 7 (rama)
4 (skrzydło) 2
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System PSK jest idealnym rozwiązaniem przy mniejszych konstrukcjach. Bardzo ciekawa alternatywa dla tradycyjnych drzwi balkonowych dwu- i trzy-
skrzydłowych. Zaletą takiego rozwiązania jest eliminacja 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.

DRZWI TARASOWE UCHYLNO-PRZESUWNE 
PSK SYSTEM

Klamka skierowana do góry:
uchylone skrzydło

Innym rozwiązaniem wysokiej jakości jest system PAS. Jest to odpowiedź na poszukiwania dużych przeszkleń tarasowych w połączeniu z bezpieczeń-
stwem 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.

DRZWI TARASOWE ODSTAWNO-PRZESUWNE 
PAS SYSTEM

Obracając klamkę o 90°, 
otwieramy i przesuwamy skrzydło

Klamka skierowana w dół:
skrzydło w pozycji zamkniętej

Klamka skierowana do góry:
odstawienie skrzydła

i bezpieczne wietrzenie

Obracając klamkę o 90°, 
otwieramy i przesuwamy skrzydło

Klamka skierowana w dół:
skrzydło w pozycji zamkniętej

Drzwi tarasowe SYSTEMY PRZESUWNE



17Personalizacja stolarki PVCSTWÓRZ STOLARKĘ PVC IDEALNIE 
DOPASOWANĄ DO TWOICH POTRZEB

MACORE

KO L O RY
P O D S TAW OW E

KO L O RY
U Z U P E Ł N I A J Ą C E

CIEMNO
CZERWONY

JASNY
SREBRNY

KWARCOWY
SZARY

KREMOWY 
BIAŁY

ZIELONY
MECHSIENA PR

BIAŁY
OKLEINA

SOSNA 
GÓRSKA

BRYLANTOWO
NIEBIESKI

CIEMNY
ZIELONYDAGLEZJA WINNO

CZERWONY
STALOWO
NIEBIESKI

ZŁOTY DĄB

SREBRNO 
SZARY

ORZECH ANTRACYT
STRUKTURA

DĄB
BAGIENNYMAHOŃWINCHESTER

Mając na uwadze bardzo dynamiczne zmiany trendów panujących w budownictwie stale rozszerzamy dostępną gamę kolorów, zarówno drewnopo-
dobnych, jak i metalicznych. Do dyspozycji oddajemy kolory podstawowe oraz uzupełniające - dostępne za dopłatą.

KOLORYSTYKA

DĄB
BIELONY

BAZALTOWY
SZARY

W ofercie dostępne również inne kolory. Kolory i wzory mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistych.

WOODEC 
DĄD TURNER

CZARNY 
MAT

NOWOŚCI

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.

SZKŁO ORNAMENTOWE

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.
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Bezpieczeństwo

Okucie antywyważeniowe w klasie WK1 lub WK2
Dodatkowe zaczepy antywyważeniowe oraz klamka z kluczykiem, stanowiące zabezpieczenie przed sforsowaniem ręcznym, kopnięciami 
oraz z użyciem narzędzi (młotek, wkrętak, itp.).

Kontaktrony
Przewodowy czujnik zbliżeniowy, który dzięki podłączeniu go do instalacji alarmowej pozwala określić pozycję okna (otwarte/zamknięte).

Wzmocnione zawiasy
Przedłużają żywotność okien o większym gabarycie. Dedykowane są dla skrzydeł okiennych o wadze między 80 a 120 kg.

Bezpieczne pakiety szybowe (laminowane VSG/ hartowane ESG)
Szyby, w których tafle szkła połączone są ze sobą warstwami folii (VSG) lub które poddaje się hartowaniu, na skutek czego zmienia się ich 
mikrostruktura (ESG). W przypadku stłuczenia ograniczamy ryzyko skaleczenia. Szyba hartowana podczas uderzenia kruszy się na drobne, 
nieostre kawałki, natomiast laminowana pozostaje w całości dzięki zastosowanej folii wzmacniającej.

Szyby antywłamaniowe
Szyby laminowane, które zapewniają czasowe powstrzymanie włamywacza przed ich sforsowaniem. 
Szyba klasy P4 z powodzeniem może zastąpić kratę wykonaną z drutu stalowego ø10 o oczkach do 150 mm.

Klamki z przyciskiem lub kluczykiem
Ruch obrotowy klamki, a tym samym okucia możliwy jest po naciśnięciu przycisku na klamce lub przekręceniu kluczyka. 
Zwiększają odporność na włamanie i utrudniają manewrowanie okuciem najmłodszym użytkownikom.

Zabezpieczenie obrotu klamki okiennej KISI
Montowane pod szyldem klamki. Obrót klamki możliwy jest poprzez naciśnięcie oburącz wypustów blokady góra/dół. 
Doskonała bariera ochronna dla dzieci.

Łączniki statyczne
Niezbędny element stabilizujący wielkogabarytowe konstrukcje szklane. Skutecznie pochłania naciski powstające,
np. na skutek silnych podmuchów wiatru. 

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą STWÓRZ STOLARKĘ PVC IDEALNIE 
DOPASOWANĄ DO TWOICH POTRZEB

Estetyka

Chowane zawiasy
Dobre spasowanie elementów zawiasowych w ramie skrzydła i ościeżnicy w wyrafinowany sposób ukrywa zawias. Uszlachetniają wygląd okien 
oraz ułatwiają utrzymanie ich w czystości.

Szprosy międzyszybowe o szerokościach 8, 18, 26, 45 mm
Szprosy jako dodatkowy element okna nadają naszemu budynkowi niepowtarzalny charakter. Odpowiednio dobrane mogą nawiązać do stylu 
dawnej architektury lub też być elementem nowoczesnej dekoracji. Ich budowa nie utrudnia pielęgnacji szyby, ponieważ zamieszczone są 
wewnątrz pakietu szybowego.

Szprosy naklejane
Szprosy jako dodatkowy element okna nadają naszemu budynkowi niepowtarzalny charakter. Odpowiednio dobrane mogą nawiązać do stylu 
dawnej architektury lub też być elementem nowoczesnej dekoracji. Klejone są po obu stronach szklenia, nadając oknom klasyczny wymiar.

Poprzeczki pionowe i poziome
Elementy stabilizujące konstrukcje, nadające im nietuzinkowy wygląd. 

Przeszklenia ornamentowe
Szkło ornamentowe pełni rolę dekoracyjną lub chroniącą intymność mieszkańców poprzez znaczne ograniczenie widoczności. 
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Stopniowany uchył okna
Ilość wymienianego powietrza można regulować poprzez zwiększenie lub zmniejszenie kąta odchylenia skrzydła do pozycji w poziomie uchyłu.

Hamulec w klamce
Funkcja umożliwia blokowanie otwartego skrzydła w żądanym położeniu. Skrzydło blokujemy obracając klamkę do pozycji zamkniętej.

Zatrzask balkonowy z pochwytem
Umożliwia skuteczne zatrzaśnięcie okna balkonowego po wyjściu przez nie na zewnątrz.

Niski próg
Próg o wysokości około 2 cm. Stanowi ułatwienie szczególnie dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

Nawiewniki higrosterowane i ciśnieniowe
W sposób zautomatyzowany, samoczynnie regulują wymianę powietrza w pomieszczeniach.

Filtr antysmogowy do nawiewnika
Kompatybilny z większością dostępnych nawiewników okiennych. Tkanina użyta w filtrze posiada właściwości ograniczające przenikanie 
alergenów i smogu do wnętrza budynku. Łatwy w utrzymaniu w czystości.

Szyby przeciwsłoneczne
Ich zastosowanie zmniejsza koszt eksploatacji, szczególnie w pomieszczeniach klimatyzowanych. Poprawia także komfort użytkowania - szyby 
przeciwsłoneczne zatrzymują ok. 50-70% energii słonecznej.

Szyby dźwiękochłonne
Dzięki specjalistycznej budowie skutecznie tłumią dźwięki o różnej częstotliwości. Zalecane w budynkach usytuowanych w pobliżu dróg, linii 
kolejowych, placów zabaw itp.

Okucie tarasowe (klamka dwustronna + wkładka)
Wychodząc przez okno balkonowe możemy od strony zewnętrznej zamknąć je za pomocą klamki. Warto pamiętać o kluczeniu wkładki, aby 
osoby postronne nie zyskały dostępu do wnętrza budynku.

Uszczelka rowka okuciowego
Rowek okuciowy jest częścią ramy widoczną po otworzeniu skrzydła. Na ogół ciężko utrzymać go w czystości - rozwiązaniem jest zaślepienie 
go płaską uszczelką dopasowaną do koloru ramy.

Ciepłe ramki międzyszybowe
W znacznym stopniu redukują możliwość pojawienia się skroplin na obrzeżach szyby.

Ogranicznik otwarcia
Ogranicza otwarcie skrzydła do kąta 90˚, redukując zagrożenie uszkodzenia wnęki okiennej.

Zdalny uchył
Pozwala na obsługę okna w sytuacji, gdy nie ma możliwości bezpośredniego dosięgnięcia klamki z poziomu podłogi.

Szczegółowy i aktualny cennik systemów okiennych oraz akcesoriów dodatkowych dostępny 
jest w autoryzowanych punktach sprzedaży stolarki okiennej WIKĘD.Szczegóły oferty

Wyposażenie dodatkowe za dopłatąSTWÓRZ STOLARKĘ PVC IDEALNIE 
DOPASOWANĄ DO TWOICH POTRZEB



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

Oferta przedstawiona w poprzedniej edycji katalogu stolarki PVC WIKĘD 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.

WWW.WIKED.PLUL. WIELKI LAS 19
84-242 LUZINO

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

EXPORTBW@WIKED.PL
EXPORTRR@WIKED.PLDZIAŁ EKSPORTU

PUNKTY SPRZEDAŻY 84-242 LUZINO
UL. WIELKI LAS 19 +48 (58) 738 66 60

84-200 WEJHEROWO
UL. JUDYCKIEGO 5 +48 (58) 677 25 00

83-330 ŻUKOWO
UL. GDYŃSKA 13 +48 607 034 468


