
Energooszczędne okna PVC z drewnopodobną
strukturą Real Wood

Okna Real Wood to produkt o cechach niedostępnych dotychczas na rynku i nieosiągalnych dla
wyrobów tradycyjnych. Unikalna, będąca przedmiotem naszej międzynarodowej ochrony patentowej
jako zastrzeżony wzór przemysłowy- dekoracja powierzchni okien Real Wood. Możliwość
zastosowania dekoracji z jednaj lub obu stron okna oraz dowolność kolorystyki pozwala na realizację
najbardziej śmiałych projektów dopasowanych do indywidualnego gustu klientów, co wpisuje się w
filozofię firmy – personalizowanej stolarki otworowej.

Firma P.W. Vikking KTS Sp. z o.o. jest producentem wejściowych drzwi kompozytowych, a
także okien REAL WOOD.

Firma jest pionierem na rynku stolarki otworowej w zakresie produkcji personalizowanych drzwi i
okien. Drzwi i okna VIKKING wyróżniają się niepowtarzalnym designem, unikatową dekoracją
drewnopodobną Real Wood zgłoszoną jako zastrzeżony wzór przemysłowy.

Tym co wyróżnia i charakteryzuje firmę VIKKING jest jej innowacyjność i to nie tylko w zakresie
konstrukcji produktów ale też w sposobie produkcji. Przedsiębiorstwo produkuje drzwi i okna
wyłącznie na indywidualne zamówienie. W odróżnieniu od innych producentów, niemal każda para
drzwi czy okien jest tu inna. Wiele możliwych konfiguracji zdobień i wyposażenia sprawia, że każde
zlecenie wymaga oddzielnego traktowania i indywidualnej obróbki przez pracowników. Firma nie
produkuje „na zapas”– ideą jest słuchanie klienta i każdorazowo dobieranie rozwiązań idealnie
dopasowanych do jego potrzeb. Produkty Vikking dedykowane są dla wymagających inwestorów.
Firma nie boi się wyzwań i chętnie podejmuje nawet najtrudniejsze zamówienia.

 

Przy tworzeniu okien REAL WOOD firma Vikking
współpracuje z:
• Aluplast - profile okienne,
• Glassolutions – pakiety szybowe,
• Winkhaus - okucia.
Produkcja okien RW oparta jest na bogatym doświadczeniu, związanym z produkcją ościeżnic drzwi
kompozytowych VIKKING.

Najważniejsze cechy okien RW:

niepowtarzalność;●

trwałość;●



energooszczędność.●

Okna Real Wood to produkt o cechach niedostępnych dotychczas na rynku i nieosiągalnych dla
wyrobów tradycyjnych. Unikalna, będąca przedmiotem naszej międzynarodowej ochrony patentowej
jako zastrzeżony wzór przemysłowy- dekoracja powierzchni okien Real Wood. Możliwość
zastosowania dekoracji z jednaj lub obu stron okna oraz dowolność kolorystyki pozwala na realizację
najbardziej śmiałych projektów dopasowanych do indywidualnego gustu klientów, co wpisuje się w
filozofię firmy – personalizowanej stolarki otworowej.
Wyjątkowym atutem naszych okien jest fakt, że są lakierowane a nie okleinowane, co gwarantuje w
razie uszkodzenia możliwość łatwej naprawy powierzchni.

Struktura Real Wood do złudzenia imituje strukturę drewna, a jednocześnie jest bardzo łatwa w
utrzymaniu czystości i nie wymaga konserwacji jak okna drewniane. Proces strukturyzacji profilu
okna w ogólnym zarysie polega na mechanicznej obróbce powierzchni i lakierowaniu ich
ekologicznymi (bez użycia rozcieńczalników organicznych) wodnymi powłokami lakierniczymi
nadającymi profilom PVC estetykę szlachetnego, postarzanego drewna. Technologia REAL WOOD
pozwala połączyć najwyższe parametry użytkowe, kilkudziesięcioletniej trwałości i
energooszczędności - wynikających z cech konstrukcyjnych profili PVC z poszukiwaną przez
inwestorów oraz architektów estetyką szlachetnego, postarzanego drewna. Istotną zaletą okien
REAL WOOD jest długotrwałość bezawaryjnego użytkowania bez konieczności uciążliwej częstej
konserwacji przynależnej wyrobom drewnianym

Największą zaletą i wyróżnikiem okien Real Wood jest to, że wyglądem przypominają okna
drewniane, jednak nie wymagają tak dużej jak drewno dbałości o zabezpieczenie przed warunkami
atmosferycznymi, są dużo trwalsze.
Na wyjątkowość okien wpływa ponadprzeciętna estetyka wykonania i dbałość o szczegóły takie jak
wypełnienie rowka okuciowego czy wnęki profili lakierowane w kolorach okien, również
drewnopodobnych.

 
Innowacyjność okien Real Wood to nie tylko rozwiązania w zakresie designu ale też w budowie
skrzydła okiennego. Autorskie rozwiązanie połączenia tradycyjnego szklenia ze strukturalnym
wklejaniem pakietów szybowych zapobiega opadaniu skrzydeł, zwiększa bezpieczeństwo i komfort
użytkowania. Pozwala również na zastosowanie cieńszych wzmocnień stalowych co znacznie
poprawia parametr izolacyjności cieplnej ramy okna. To innowacyjne rozwiązanie jest kontynuacją
autorskiej metody strukturalnego wklejania pakietów szybowych w drzwiach kompozytowych, która
jest przedmiotem ochrony patentowej.

Rodzaje powierzchni okien Vikking:

struktura drewnopodobna REAL WOOD;●

struktura gładka SMOOTH.●

Atuty okien RW:

szkieletem okien RW są profile Aluplast, specjalnie przygotowane pod strukturę RW;●

unikatowa struktura REAL WOOD do złudzenia przypomina prawdziwe drewno;●

lakierowane wnęki profili;●

wszystkie uszczelki w oknach są montowane ręcznie, co wiąże się z możliwością ich wymiany;●



rowki okuciowe wypełnione uszczelkami;
nieograniczona paleta kolorów.●

Linie okien Vikking: 

ARCTIC PLUS:●

6-komorowy profil Aluplast Ideal 8000, głębokość zabudowy: 85 mm;❍

pakiet 3-szybowy;❍

potrójne uszczelnienie;❍

dekoracja powierzchni: REAL WOOD obustronnie;❍

kolorystyka: dowolny kolor z palety RAL lub dekor drewnopodobny.❍

 

ARCTIC:●

6-komorowy profil Aluplast Ideal 7000, głębokość zabudowy: 85 mm;❍

pakiet 3-szybowy;❍

potrójne uszczelnienie;❍

dekoracja powierzchni: REAL WOOD obustronnie;❍

kolorystyka: dowolny kolor z palety RAL lub dekor drewnopodobny.❍

 

PREMIUM:●

5-komorowy profil Aluplast Ideal 4000, głębokość zabudowy: 70 mm;❍

pakiet 3-szybowy;❍

podwójne uszczelnienie;❍

dekoracja powierzchni: REAL WOOD obustronnie;❍

kolorystyka: dowolny kolor z palety RAL lub dekor drewnopodobny.❍

 

BASIC:●

5-komorowy profil Aluplast Ideal 4000, głębokość zabudowy: 70 mm;❍

pakiet 2-szybowy;❍

podwójne uszczelnienie;❍

dekoracja powierzchni: SMOOTH;❍

kolorystyka: dowolny kolor z palety RAL lub dekor drewnopodobny.❍

Zdobienia okien opcjonalne:

CadRam i laser,●

tradycyjnie naklejanie beweli,●

kryształki Swarovskiego.●

Okna produkowane są w dowolnych rozmiarach i kształtach.
Pracownicy firmy Vikking starannie dobierają najlepsze rozwiązania do indywidualnych potrzeb
każdego klienta.

 



KONTAKT

Vikking KTS 

E-mail: marketing@vikking.eu

WWW: www.vikking.eu

Tel: +48 83 342 26 11
Adres:
Aleja Solidarności 4
21-500 Biała Podlaska
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