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Продукція WDS 
створює світ затишку 
та комфорту

фактів про 
вікна та 
двері WDS9Цінності бренду

Вікна WDS створені, щоб удосконалювати зовнішній  ви-
гляд Вашого будинку і покращувати якість Вашого життя. 
Вони чудово справляються зі своїм прямим призначен-
ням: зберігають тепло і затишок, а також доповнюють 
інтер’єр будинку, створюючи  особливий настрій.

Поєднання естетики та якості, практичності та функціо-
нальності лежать в основі виробництва  вікон і дверей 
під брендом WDS. 

Створіть власний світ комфорту та затишку разом з 
WDS!

1
Вікна та двері WDS створюють комфортну атмос-
феру у Вашому будинку завдяки оптимальній ком-
бінації якісних характеристик, форми та  функціо-
нальності

2
Їх розроблено для довговічної експлуатації, вони  
виготовлені з високоякісної ПВХ-сировини від  
світових виробників

3 Мають високий рівень енергоефективності,  що 
дозволить знизити витрати на енергоносії 

4
Мають відмінні показники по звукоізоляції, що за-
безпечується багатокамерністю профілю і мож-
ливістю установки двокамерного склопакета

5
Гарантують повний захист від вологи  та герметич-
ність конструкції, завдяки особливій конструкції 
профілю та  вкатаному TPV-ущільнювачу

6
Витримують високі вітрові навантаження, що зу-
мовлено використанням армуючого профілю тов-
щиною не менше 1,5 мм 

7
Зберігають привабливий зовнішній вигляд і білиз-
ну профілю на довгі роки, не вимагають особли-
вого догляду 

8
Є екологічними, оскільки не містять у складі ре-
човин, що виділяють небезпечні хімічні сполуки; 
придатні для повторної переробки 

9
Надають особливого вигляду інтер’єру завдяки 
м’яким формам віконних профілів і можливості 
ламінації під дерево та  інші текстури

Сутність бренду
Красиві та функціональні вікна, двері та підвіконня для 
комфортного життя. 

Наша філософія 
Будучи на 100% українським виробником, ми знаходи-
мося в безперервному пошуку нових рішень для ство-
рення продукту оптимального як за своїми якісними па-
раметрами, так і ціновій пропозиції. Ми використовуємо 
найкращі сучасні технології, сировину й матеріали най-
вищої якості, інноваційні розробки інженерів, щоб об’єд-
нати унікальні можливості конструкції з оригінальним 
дизайном. Відповідність суворим стандартам якості, 
що підтверджена сертифікатами, гарантує надійність та 
ефективність продукції бренду WDS при будь-яких по-
годних умовах.



www.wds.ua 0 800 505 304

Термоізоляція (опір  
теплопередачі), м²·С°/Вт

1,07

    

Опір теплопередачі  вікна з 
системи в порівнянні зі старим 
дерев’яним вікном

у 4 рази вище

Безпека
WK1, WK2, WK3

    

Контури ущільнення 3

Cклопакет
44 мм

    

Кількість скла 3 скла

Фурнітурна система 12/20-13

Варіанти відкривання і комплектації 

Глухе 

Поворотно-відкидне

Розсувне

Балконний блок

Двері з замком 

Двері зовнішнього відкривання

Двері внутрішнього відкривання 

Профільна система WDS 8 SERIES – це унікальна іннова-
ційна розробка інженерів ТМ WDS. Вона створена, щоб 
захистити ваш будинок від непередбачуваних погодних 
умов, зберегти сімейний бюджет, і, головне, – здоров’я 
вашої сім’ї. 

WDS 8 SERIES – 6-камерна профільна система з трьома 
контурами ущільнення і бездоганним дизайном є однією 
з найбільш енергоефективних віконних систем. Вона 
ідеально підходить для скління котеджів, будинків з 
підвищеними вимогами до теплозаощадження, а також 
приватних будинків, побудованих за системою passive 
house. WDS 8 SERIES дозволяє значно економити ре-
сурси на опалення та кондиціонування будинку. 

Вікна нового 
покоління для вашої 
енергоефективності

У котеджі Для дитячої   Для спальні

046 Рама 6-камерна 047 Стулка 6-камерна 048 Імпост 5-камерний

82

23
46

69

16

23

20

57

80

24
90

16

40
23

16
82

86

• Кількість камер – 6

• Монтажна ширина – 82 мм

• Три контури ущільнення 

• Нахил дренажу – 8°

• Ширина наплаву – 16 мм

Технічні характеристики

Склопакет

ГоріхЗолотий дуб

Темна
вишня

Дуб
Монтана

Дуб
Шеффілд

Натуральний
дуб

Антрацит
Сріблястий

металік

Варіанти ламінації:

068

82

70

36
25

Штульп 82 мм
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Термоізоляція (опір  
теплопередачі), м²·С°/Вт

0,84

    

Опір теплопередачі  вікна з 
системи в порівнянні зі старим 
дерев’яним вікном

у 3 рази вище

Безпека
WK1, WK2, WK3

    

Контури ущільнення 2

Cклопакет
24-40 мм

    

Кількість скла 2-3 скла

Фурнітурна система 12/20-13

Варіанти відкривання і комплектації

Глухе 

Поворотно-відкидне

Розсувне

Балконний блок

Двері з замком 

Двері зовнішнього відкривання

Двері внутрішнього відкривання 

Передове рішення для 
ідеального вікна

Використовуючи передові технології, орієнтуючись на 
високі критерії якості, які пред’являються до профільних 
систем з ПВХ в Європі, ми презентуємо систему WDS 7 
SERIES. 

Ця шестикамерна профільна система з монтажною ши-
риною 70 мм перевершує будь-які очікування! Не дарма 
WDS 7 SERIES сьогодні має стати флагманом в лінійці 
WDS. Високі показники енергоефективності, підвищені 
ізоляційні властивості, довговічність і надійність – це го-
ловні характеристики вікон з профільної системи WDS 
7 SERIES. Завдяки можливості використання склопаке-
та товщиною 40 мм, вікна з цієї системи мають відмінну 
звукоізоляцію, що створює комфорт і затишок у  домі.

Технічні характеристики 
Для балконних блоків Для кухні Для дитячої

• Кількість камер – 6

• Монтажна ширина – 70 мм

• Нахил дренажу – 2°

• Ширина наплаву – 17 мм

Склопакети:

059 Рама 6-камерна 060 Стулка 6-камерна 058 Імпост 4-камерний 054 Штульп 70 мм

70

66

46
20

17
70

58
,5

60
20

17 17
70

20
4080

62

36

17
70

40 мм 71523

ГоріхЗолотий дуб

Темна
вишня

Дуб
Монтана

Дуб
Шеффілд

Натуральний
дуб

Антрацит
Сріблястий

металік

Варіанти ламінації:

НОВИНКА
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Термоізоляція (опір  
теплопередачі), м²·С°/Вт

0,82

    

Опір теплопередачі  вікна з 
системи в порівнянні зі старим 
дерев’яним вікном

в 2,5 раза вище

Безпека
WK1, WK2, WK3

    

Контури ущільнення 2

Cклопакет
24-32 мм, 6 мм

    

Кількість скла 1-3 скла

Фурнітурна система 12/20-13

Варіанти відкривання і комплектації

Глухе 

Поворотно-відкидне

Розсувне

Балконний блок

Двері з замком 

Двері зовнішнього відкривання

Двері внутрішнього відкривання 

Відмінний вибір для 
міцності та надійності

Профільна система, створена, щоб протистояти погод-
ним умовам, з кожним роком все більш непередбачува-
ним. Вітер, дощ, екстремально високі температури або 
незвично низькі, WDS 4 SERIES захищає ваш будинок 
від будь-яких примх погоди. 

WDS 4 SERIES – чотирикамерна профільна система з 
монтажною глибиною 60 мм і товщиною зовнішньої стін-
ки класу А. 

Вікна та двері WDS 4 SERIES – це ідеальна комбінація 
форми і функціональності, естетики і практичності. Вона 
створена, щоб подбати про захист комфортного мікро-
клімату вдома.

Технічні характеристики 
Для балконних блоків Для вхідних / міжкімнатних дверей Для вітальні

001 Рама 4-камерна 002 Стулка 4-камерна 003 Імпост 4-камерний 012 Штульп 60 мм

66

14
60

20
46

65

14
60

20
65

85 86

20
20

46

14
60

36

61

60
14

• Кількість камер – 4

• Монтажна ширина – 60 мм

• Нахил дренажу – 2°

• Ширина наплаву – 14 мм

Склопакети:

7 615
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Термоізоляція (опір  
теплопередачі), м²·С°/Вт

0,81

    

Опір теплопередачі  вікна з 
системи в порівнянні зі старим 
дерев’яним вікном

в 2,5 рази вище

Безпека
WK1, WK2, WK3

    

Контури ущільнення 2

Cклопакет
24-40 мм

    

Кількість скла 2-3 скла

Фурнітурна система 12/20-13

Варіанти відкривання і комплектації

Глухе 

Поворотно-відкидне

Розсувне

Балконний блок

Двері з замком 

Двері зовнішнього відкривання

Двері внутрішнього відкривання 

500

Оптимальний вибір для 
типового скління

WDS 500 – п’ятикамерна профільна система – опти-
мальний вибір для типового та  об’єктного будівництва. 
Вона дозволяє отримати всі переваги вікон з профілю 
преміум-класу, при цьому забезпечивши оптимізацію 
бюджету забудови. 

Підвищені ізоляційні властивості, стійкість і надійність 
конструкції, елегантний дизайн і простота у догляді – 
те, що буде  до смаку кожному споживачеві. Вікна з         
WDS 500 можна встановлювати в будь-яких приміщен-
нях, офісах, будинках і квартирах.

Технічні характеристики
Для балконних блоків Для теплих лоджій Для вітальні

061 Рама 5-камерна 062 Стулка 5-камерна 063 Імпост 3-камерний 054 Штульп 70 мм

61

17
70

20
41 78

17
70

20
58

80

17
70

20
40

20

62

36

17
70

• Кількість камер – 5

• Монтажна ширина – 70 мм

• Нахил дренажу – 2°

• Ширина наплаву – 17 мм

Склопакети:

40 мм 722 14
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Термоізоляція (опір  
теплопередачі), м²·С°/Вт

0,80

    

Опір теплопередачі  вікна з 
системи в порівнянні зі старим 
дерев’яним вікном

в 2 рази вище

Безпека
WK1, WK2, WK3

    

Контури ущільнення 2

Cклопакет
24-32 мм, 6 мм

    

Кількість скла 1-3 скла

Фурнітурна система 12/20-13

Варіанти відкривання і комплектації

Глухе 

Поворотно-відкидне

Розсувне

Балконний блок

Двері з замком 

Двері зовнішнього відкривання

Двері внутрішнього відкривання 

400

Висока якість з ціновою 
перевагою

WDS 400 – чотирикамерна профільна система, опти-
мальний вибір для споживачів, що приділяють особливу 
увагу якості вікна та оптимізації сімейного бюджету. У 
вікнах, виготовлених з профілю WDS 400 є все, що не-
обхідно сучасному споживачеві. Хороша тепло-і шумо- 
ізоляція, надійний захист від вітру та протягів, класичний 
дизайн і простота в експлуатації. 

Вікна WDS 400 підходять для установки в будь-якому 
приміщенні. Вони легко підкреслять стиль і виразність 
кімнати, особливо в одному з варіантів ламінації.

 

Технічні характеристики
Для балкона Для офісу Для вітальні

• Кількість камер – 4

• Монтажна ширина – 60 мм

• Нахил дренажу – 2°

• Ширина наплаву – 14 мм

037 Рама 4-камерна 025 Стулка 4-камерна 027 Імпост 4-камерний 012 Штульп 60 мм

61

14
60

20
41

60

14
60

20
60

80 80

14
60

20
40

20

36

61

60
14 Золотий дуб

Горіх

Темна
вишня

Дуб
Монтана

Варіанти ламінації:

7 615

Склопакети:
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Двері

Стиль, комфорт і 
безпека для вашого 
дому

Двері з ПВХ-профілю використовуються так само ши-
роко, як і вікна – в житлових будинках і в громадських 
приміщеннях, офісах і магазинах. Для виготовлення  
дверей дуже важливо використовувати надійний про-
філь, який забезпечить не тільки теплоізоляцію і захист 
від шуму, але й  безпеку. У лінійці профільних систем 
WDS дверна група представлена системами  з мон-
тажною шириною 60 мм і 70 мм. Ці системи прекрасно 
ізолюють приміщення від шуму, мають високі енерго- 
зберігаючі характеристики, і підходять для установки як 
в квартирах, так і в заміських будинках. При цьому двері 
з профілю WDS допоможуть вам у створенні оригіналь-
ного дизайну інтер’єру. Виготовлені в одному з вишука-
них  кольорів ламінації двері WDS стануть «родзинкою» 
будь-якої кімнати, незалежно від її призначення.

   Для міжкімнатних / вхідних дверей Для балконних блоків

• Монтажна ширина – 70 мм

• Нахил дренажу – 2°

• Склопакет – 24, 32, 40 мм

• Ширина наплаву – 17 мм

• Монтажна ширина – 60 мм

• Нахил дренажу – 2°

• Склопакет – 24, 32 мм, скло 6 мм

• Ширина наплаву – 14 мм

045
Стулка дверна
(зовнішнього відкривання) 

7611
6

17
70

20

007
Стулка дверна
(зовнішнього відкривання) 008

Стулка дверна
(внутрішнього відкривання) 036

Стулка дверна
(зовнішнього відкривання) 

10
4

14
60

20
64

84

10
4

84
20

14
60

60
4614

11
6

20
76

056
Стулка дверна
(зовнішнього відкривання) 

14
60

52
20

92

Дверна група 60мм

Дверна група 70мм

60 мм 70 мм

ГоріхЗолотий дуб

Темна
вишня

Дуб
Монтана

Дуб
Шеффілд

Натуральний
дуб

Антрацит
Сріблястий

металік

Варіанти ламінації:

Варіанти ламінації:

ГоріхЗолотий дуб
Темна
вишня

Дуб
Монтана
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Додайте кольору вашій 
оселі

Особливою перевагою профільних систем WDS є еле-
гантний дизайн і різноманітність декорів. Власні ламіна-
ційні лінії компанії МІРОПЛАСТ дозволяють виготовляти  
дивовижну за натуральністю ламінацію профілю під де-
рев’яні та хай-тек текстури. 

Лінійка ламінованих профільних систем складається з 
восьми декорів, незамінних при створенні оригінальних 
і унікальних інтер’єрів. Натуральні деревоподібні  кольо-
ри – Золотий дуб, Дуб Монтана, Горіх, Темна вишня, На-
туральний дуб і Дуб Шеффілд – доповнені виразними 
текстурами Антрацита і Сріблястого металіка. 

При цьому вікно може бути ламінованим як з двох 
сторін, так і лише  з зовнішньої.

Ламінація

Ламіновані профільні
системи WDS

WDS 8
SERIES

WDS 7
SERIES

WDS 400

Колір плівки Колір маси Колір  ущільнювача

Золотий дуб Карамель
Карамель Карамель Карамель

Горіх Карамель
Карамель Карамель Карамель

Темна
вишня Карамель

Чорний Чорний Чорний

Дуб
Монтана Карамель

Чорний Чорний Чорний

Сріблястий
металік Білий

Сірий Сірий
—

Антрацит Білий
Чорний Чорний

—

Натуральний
дуб Карамель

Карамель Карамель
—

Дуб
Шеффілд Білий

Сірий Сірий
—

Яскравий і сонячний, здатний миттєво 
вдосконалити будь-який інтер’єр.

Колір вибіленого дуба — це останній 
тренд в дизайні інтер’єру. Це вибір про-
гресивних і витончених натур.

Мінливий і примхливий, додасть теплоти і 
підкреслить яскравий характер оздоблен-
ня кімнати.

Ніжний солом’яний колір натурального 
дуба, багата текстура і універсальність 
цього декору припадуть до смаку навіть 
самому вимогливому клієнтові.

Створена для романтичних та витончених 
натур, стане знахідкою для інтер’єрів по-
ціновувачів  антикварних меблів і класич-
ного стилю.

Майже чорний колір Антрацита створить 
чудовий контраст в колірній гамі кімнати, 
при цьому зберігаючи її легкість і не-
нав’язливість.

Стане незамінним елементом інтер’єру 
кабінетів, підкреслюючи статусність, 
або для доповнення класичних дизайнів 
інтер’єру.

Сучасність і технологічність — головні 
характеристики цього декору.

Золотий 
дуб

Дуб 
Шеффілд

Горіх
Натуральний 

дуб

Темна 
вишня

 Антрацит

Дуб 
Монтана

Сріблястий 
металік
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4М1 - скло 4 мм, термополіроване

16 - ширина дистанційної рамки

4i - скло 4 мм, енергозберігаюче

Склопакети 
для кращого 
енергозбереження

Склопакети відіграють велику роль в теплозбереженні. 
Простір (камера) між склом заповнюється повітрям або 
інертним газом, найчастіше аргоном. Для максимальної 
енергоефективності вікна на внутрішню сторону скла в 
енергозберігаючому склопакеті наносять спеціальне на-
пилення іонами срібла (I-покриття).

Кількість градусо-діб опалювального періоду, Dd

       І зона більше 3501 градусо-діб

       II зона менше 3500 градусо-діб

Карта - схема температурних зон України
Киев

Винница
Хмельницкий

Ивано-Франковск

Львов

Черкассы

Симферополь

Одесса

Днепропетровск

Запорожье

Донецк

Луганск

Харьков

Чернигов

Кировоград

Николаев

Херсон

Полтава

Сумы
Ровно

Черновцы

Ужгород

Тернополь

Луцк

 Житомир

Кількість 
камер 

в склопакеті

Товщина 
склопакета, мм

Маркування *
Газ всередині
склопакета

Опір теплопередачі віконної конструкції залежно 
від типу профільної системи і типу склопакета, м²·С°/Вт

WDS 8 SERIES  WDS 7 SERIES  WDS 4 SERIES WDS 500 WDS 400

1 24 4М1-16-4М1 повітря – 0,450 0,440 0,440 0,440

1 24 4М1-16-4i повітря – 0,660 0,650 0,650 0,640

1 24 4М1-16-4i аргон – 0,730 0,720 0,720 0,720

2 32 4М1-10-4М1-10-4М1 повітря – 0,580 0,570 0,570 0,570

2 32 4М1-10-4М1-10-4i повітря – 0,700 0,690 0,690 0,690

2 32 4М1-10-4М1-10-4i аргон – 0,790 0,770 0,780 0,770

2 32 4i-10-4М1-10-4i повітря – 0,850 0,830 0,840 0,830

2 32 4i-10-4М1-10-4i аргон – 0,990 0,970 0,990 0,980

2 40 4М1-14-4М1-14-4М1 повітря – 0,620 – 0,610 –

2 40 4М1-14-4М1-14-4i повітря – 0,770 – 0,770 –

2 40 4М1-14-4М1-14-4i аргон – 0,860 – 0,850 –

2 40 4i-14-4М1-14-4i аргон – 1,120 – 1,130 –

2 40 4i-14-4М1-14-4i повітря – 0,970 – 0,970 –

2 44 4М1-16-4М1-16-4M1 повітря 0,700 – – – –

2 44 4М1-16-4М1-16-4i повітря 0,890 – – – –

2 44 4М1-16-4М1-16-4i аргон 0,990 – – – –

2 44 4i-16-4М1-16-4i повітря 1,140 – – – –

2 44 4i-16-4М1-16-4i аргон 1,320 – – – –

* Пояснення  позначень на прикладі формули 4М1-16-4і

Не підходять для використання в житлових і громадських будівлях згідно ДБН В.2.6.31: 2006

Підходять для I температурної зони 

Підходять для II температурної зони
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Жодних подряпин. 
Тільки блиск.

Підвіконня WDS поєднують в собі привабливий зовніш-
ній вигляд і неймовірну практичність. Таке поєднання 
можливе завдяки інноваційним розробкам і сучасним 
технологіям виробництва. Підвіконня WDS мають підви-
щену міцність, та витримають більшість побутових на-
вантажень. Конфігурація і будова внутрішніх перетинок 
розроблені з урахуванням всіх особливостей і вимог до 
інтенсивної експлуатації в побуті. Спеціальна плівка за-
хищає поверхню підвіконня від потертостей, подряпин, 
плям і впливу сонячних променів. Підвіконня WDS зали-
шатиметься немов нове довгі роки.

Подоконник

600
500

400
300

200
100

150
250

350
450

Класичний білий колір підвіконня WDS буде 
гармонійно виглядати в будь-якому інтер’єрі. За 
власним смаком та побажаннями Ви можете 
обрати глянцеву або матову поверхню.

Ідеальна глянцева поверхня з класичним 
мармуровим візерунком нададуть виразності 
підвіконню. Недарма у давні часи оздоблен-
ня інтер’єру мармуром вважалось ознакою 
заможності та гарного смаку. 

Ідеальний колір для кімнати витончених натур. 
Повітряний візерунок мармуру, схожий на 
м’яку хмаринку, додасть ніжного перламутро-
вого сяйва інтер’єру і доповнить білу поверхню 
вікна.

Практичність і надійність, стійкість і довговіч-
ність — саме ці якості притаманні граніту. 
Вишуканість кольору «Димчастий граніт» буде 
чудово гармоніювати з традиційними білими 
вікнами WDS.

Білий

Античний 
мармур

Королівський 
мармур

Димчастий 
граніт

10 років гарантії
Елегантний
дизайн 

Вологостійкість Термостійкість

Kg
Висока
міцність

Стійкість до 
подряпин 

Легкість
у догляді

Довговічність

Підвіконня в цьому кольорі у поєднанні з ламіно-
ваними вікнами WDS додасть яскравості кімнаті. 
Натуральна текстура і колір дерева наповнять 
кімнату відчуттям тепла, домашнього затишку і 
сімейного комфорту.

Ідеально підходить до інтер’єру, який поєднує в 
собі безліч кольорових рішень. Таке підвіконня 
у поєднанні з ламінованими вікнами  цього ж  
кольору підкреслить мінливий та загадковий 
характер інтер’єру.

Колір для аристократичної та вишуканої нату-
ри. Підвіконня WDS в цьому кольорі додасть 
романтичності атмосфері кімнати, підкреслить 
елегантність інтер’єру і витончений смак госпо-
даря будинку.

Таке підвіконня підійде як для класичного ін-
тер’єру, так і для сучасного. Підвіконня в цьому 
кольорі підкреслить стриманий і статусний 
інтер’єр особистого кабінету.

Золотий 
дуб

Горіх

Темна 
вишня

Дуб 
Монтана

Основні переваги
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Функціональна 
фурнітура для ваших 
вікон

Безпека Мікропровітрювання
Захист від відкривання 
дітьми

Сучасні металопластикові вікна – це складний та бага-
тофункціональний механізм. Віконна фурнітура в цьому 
механізмі відіграє одну з ключових ролей, бо саме фур-
нітура дозволяє вікну плавно відкриватися і закриватися 
в різних режимах, надійно фіксуватися і закріплюватися 
в певних положеннях. Вона забезпечує також герметич-
не прилягання стулки до рами по всьому периметру, не 
дає стулці провиснути, захищає від зламу і виконує  без-
ліч інших функцій.

Якщо розташування Ваших вікон 
допускає можливість небажаного 
проникнення, зверніть увагу на 
протизламні функції вікна. Прин-
цип роботи механізму, що забез-
печує захист від зламу, полягає 
в тому, що при спробі підчепити 
стулку ззовні, спеціальні грибо-
подібні цапфи (елементи фур-
нітури) чіпляються за відповідні 
планки, які вмонтовані на рамі. 
Чим більше таких цапф, тим вище 
ступінь захисту від зламу.

Всі діти непосидючі й допитливі, 
завжди норовлять спробувати 
все на «зуб». Не завжди батьки 
можуть за ними встежити. Для 
того, щоб допитливість дитини 
завжди була безпечна, встанов-
люються запори з замком, які 
дозволяють відкрити вікно тільки 
в режимі провітрювання, щоб ди-
тина не могла випасти. Існує так 
званий «дитячий замок», у вигляді 
звичайної ручки з вбудованим 
замком. У цьому випадку дитина 
ніяк не зможе самостійно або ви-
падково відкрити вікно.

Сучасна віконна фурнітура легко 
вирішує питання доступу в примі-
щення свіжого повітря. Функція 
мікропровітрювання дозволяє 
завжди дихати свіжим повітрям 
в будинку в будь-яку пору  року. 
Дуже  зручно, коли існує мож-
ливість багатоступінчатого прові-
трювання, яке дозволяє вибрати 
оптимальний градус відкриття 
стулки  відповідно до погоди, за-
безпечуючи при цьому жорстку її 
фіксацію  в декількох точках (до 7).

Безпека Мікропровітрювання
Захист від 

відкривання дітьми
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Нестандартні форми 
віконних конструкцій

Арочні вікна Трикутні вікна Круглі вікна

Сучасні архітектурні рішення часом дивують різними  
вигадливими  формами вікон. Тенденція до нестандарт-
них форм  притаманна і дизайну інтер’єру. Металопла-
стикові вікна тут можуть стати відмінними помічниками, 
підкреслюючи прагнення господарів до оригінального 
інтер’єру. 

Ще одним декоративним елементом, що надає вікну 
особливий шарм, є шпроси. Вони виглядають як пере-
плетіння на склі. Шпроси виготовляються з алюмінію і 
розміщуються всередині склопакета.

Мабуть, найпопулярніші серед нестандартних видів 
конструкцій – це арочні вікна. Вони являють собою 
вікно, верхня частина якого виконана у вигляді окру-
глої дуги певного радіусу. Варто звернути увагу на 
обмеження по радіусу згинання арки: для глухих сту-
лок він повинен бути не менш 400 мм, а для тих, що 
відкриваються – 440 мм.

Такий варіант часто обирають власники котеджів або 
дачних будиночків. Особливо гармонійно вигляда-
ють з гостроверхим  дахом. В трикутних вікнах дуже 
рекомендується робити кути не менше 30 градусів. 
Зазвичай, вікна такого типу мають форму рівнобе-
дреного або прямокутного трикутника. Трикутні вікна 
відмінно вписуються в різні варіанти дизайнерських 
рішень, чи то сувора класика, чи сучасний хай-тек.

Подоконник

Трапецієподібні вікна 
Вельми оригінальне рішення для багатьох стилів ін-
тер’єру. Але у них також існує обмеження по кутах: 
вони не можуть бути занадто гострими, мінімум 30 
градусів. При грамотному підході до задуму і втілен-
ня, вікно у формі трапеції зможе стати не тільки 
стильним елементом екстер’єру, але і бути дуже 
функціональним.

Як і арочні, круглі вікна виготовляють шляхом згинан-
ня профілю. Але вони мають обмеження не тільки 
по радіусу вигину, але і за вагою стулки. Вікна такої 
форми зроблять незвичайним навіть найбільш звич-
ний фасад, додадуть загадковості інтер’єру.
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Подоконник

Профільні системи і підвіконня WDS виробляються  
українською компанією МІРОПЛАСТ, яка є одним із 
найбільших виробників ПВХ-профілю в Україні. 

У своїй роботі компанія МІРОПЛАСТ орієнтуєть-
ся виключно на потреби кінцевих споживачів, їх 
бажання і прагнення поліпшити  свій побут, збе-
регти здоров’я своєї родини і створити вдома

атмосферу затишку й тепла. Розуміючи важливу роль 
вікон і, зокрема, профільних систем, у здійсненні 
цього задуму, компанія приділяє максимальну увагу 
якості своєї продукції. Саме з метою створення про-
дукту високої якості компанія постійно розвиває свої 
виробничі потужності, комплектуючи їх тільки самим 
технологічним і сучасним обладнанням, здійснює 
жорсткий контроль сировини та проводить числен-
ні тести готового продукту у власних лабораторіях. 
А висококваліфікований персонал, що володіє всіма 
навиками роботи на цьому обладнанні, забезпечує 
безперебійний виробничий процес.

Про компанію

Виробнича потужність екструдерів 
становить 4000 тонн профілю в 
місяць

Власна акредитована лабораторія 
обладнана новітнім устаткуванням 
для постійного контролю якості 
продукції

Замовити вікна з профільних 
систем WDS і підвіконня можна в 
Україні, Росії, Білорусі, Казахстані, 
Молдові

Нинішніх обсягів виробництва          
досить для виготовлення                  
3 300 000 вікон на рік

Стабільна якість профільних                                            
систем згідно                                
ДСТУ Б В 2.7-130:2007

Широка мережа регіональних 
складів забезпечує оперативну 
доставку продукції

На підприємстві працюють більше 
ніж 400 кваліфікованих робітників

Широка асортиментна лінійка 
продукції дозволяє обирати вікна 
з оптимальними функціональними 
характеристиками в різних ціно-
вих категоріях

Повітронепроникність
згідно EN 12207:1999-11

Class 4

Вертикальні навантаження, крутіння 
та навантаження обслуговування 
згідно EN 13115:2001-07

Class 1

Водонепроникність 
згідно EN 12208:1999-11 

Class 7A

Механічні навантаження
згідно EN 12400:2002-10   

Class 2

Опір вітровим 
навантаженням згідно                  
EN 12210:1999-11/AC:2002-08

Class C3 / B3

Опір ударним навантаженням
згідно EN 13049:2003-04

Class 3

Результати випробувань, проведених в Інституті віконних 
технологій ift Rosenheim (Німеччина)
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