
ПРОДУКЦІЯ, СУЧАСНІ РІШЕННЯ ТА НОВІ ІДЕЇ 
для дизайнерів, проектантів та архітекторів

АСОРТИМЕНТ ВІКОНДА

• Вікна — стандартних і нестандартних 
форм, різних розмірів і кольорів, з 
декоративним і мультифункціональ-
ним склінням 

• Двері — вхідні та міжкімнатні, різних 
конфігурацій та форм 

• Балконне скління — стандартні бло-
ки, розсувні системи, зі штульпови-
ми механізмами 

• Антимоскітні сітки — рамні та вну-
трішньорамні 

• Енергозбереження на рівні не менш R=0,6 м2С/Вт 

• Сонцезахист, знижуючи кількість надходження 
теплової енергії, тим самим скорочи витрати на 
кондиціонування

• Захист від вигорання меблів та предметів 
інтер’єру

• Природне освітлення, суттєво не впливаючи на 
передачу кольорів 

• Дзеркальний ефект, якщо треба сховати 
приміщення від сторонніх поглядів 

• Шумоізоляцію, блокуючи надходження 
повітряних хвильових коливань з вулиці 

• Безпеку , збільшуючи тривалість  опору 
конструкцій до злому

• Численні дизайнерські задуми

НАШІ ВІКНА ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

ПРОФІЛЬНІ СИСТЕМИ ВІКОНДА

Профіль Кількість камер Монтажна ширина, мм Коефіцієнт  опіру 
теплопередачі, м2  °С/Вт

4 60 0,8

5 70 0,84

5 71 0,84

6 82 1,07

Валенсія Базель Афіни Амстердам Нью Йорк 
(з ключем)

Нью Йорк 
(Перламутровий)

Нью Йорк 
(Срібло)

Нью Йорк 
(Золотий)

Нью Йорк 
(Бронза)Нью Йорк

Ручки «Hoppe»

ВИДИ ВІДКРИВАННЯ
Для оформлення терас, зимових садів, басейнів і виходів на присадибну ділянку пропонуємо конструкції 
з такими видами відкривання як нахило-розсувне, «гармошка», штульп.

Розсувне / 
підйомно 
розсувне

ШтульповеПоворотно-
Відкидне

ФрамужнеСередньопід-
вісне

«Гармошка»



СКЛОПАКЕТИ ВІКОНДА

Серія Загальна комплектація Монтажна 
ширина, мм

tech Однокамерні склопакети з одним i-склом 24

tech plus Двокамерні склопакети з одним i-склом та 
однією камерою, заповненою аргоном 32

tech euro
Двокамерні склопакети з двома листами 
i-скла та двома камерами, заповненими 
аргоном

44

plusplusplusplus

ДЕКОРАТИВНЕ СКЛІННЯ

Стандарт 
(золото)

Арабіка 
(золото)

Флоренція 
(золото)

Флоренція 
(білий)

Арабіка 
(білий)

Стандарт 
(білий)

Піскоструминний малюнок

Шпроси

УФ-фотодрук Фактурне скло

ЛАМІНАЦІЯ ПРОФІЛЮ

ВХІДНІ І МІЖКІМНАТНІ  ДВЕРІ 

Золотий 
дуб

Горіх Темна 
вишня

Махагон Темний 
дуб

Дуб 
Монтана

Дуб 
Шеффілд

Нату-
ральний 

дуб

Антрацит Срі-
блястий 

металік

Двері виготовляються з тих же профільних систем і можуть бути ламінованим в будь-який колір з пропо-
нованого асортименту. Використання надійної німецької фурнітури забезпечує довговічність їх роботи аж 
до 300000 циклів відкривання і закривання. Двері можуть комплектуватися декоративними склопакетами 
або сендвіч панелями, дизайнерськими ручками і кольоровими накладками на петлі під колір ламінації.

Отримати консультацію, розрахунок вартості  
або інформаційну підтримку можна за телефоном:

(098) 472-25-29

Olena Kazakova

e-mail: elena.kazakova@vikonda.ua

www.vikonda.com


