
Система WDS

Це класика, 
перевірена часом!

Різноманітність рішень;

Простота і комфорт;

Якість і довговічність.

Різноманітність рішень

Вікна з профільної системи WDS 5S допоможуть вирішити безліч завдань по склінню і 

привнесуть стильні акценти в інтер’єр.

Для квартир з центральним опаленням

Для балконів і лоджій

Різноманітність колірних рішень

Простота і комфорт

З вікнами WDS 5S ваш будинок стане тепліше і комфортніше.

5 камер в профілі при монтажній ширині 60 мм забезпечують високі показники 

теплоізоляції для конструкцій даного класу

Установка двокамерного енергозберігаючого склопакета дозволить зберегти тепло і 

поліпшить шумоізоляцію

Вікна з класичними формами і лаконічним дизайном доповнять інтер’єр

Система WDS 5S



Якість і довговічність

Вікна WDS 5S прослужать довго і не зажадають додаткового догляду

Якісний ПВХ профіль стійкий до впливу зовнішнього середовища і зберігає початкову 

білизну і гладкість довгі роки

Сучасна фурнітура від провідних виробників забезпечить м’яку і плавну роботу у всіх 

режимах без необхідності частих регулювань

Ущільнювачі прослужать так само довго, як вікна, і не втратять свою еластичність, 

забезпечивши надійний захист від продування при будь-яких температурах

Монтажна глибина 60 мм

Товщина зовнішньої стінки 2,7 мм

Нахил дренажу 2 °

Фурнітурна система 12 / 20-13

Склопакети 24, 32 мм

Ширина наплава 14 мм

Опір теплопередачі 0,8 м2C / Вт

Технічні параметри



Більше світла для 
будинків і квартир

Пропускають більше світла

Надійно зберігають тепло

Сучасний дизайн

Дитяча безпека

Надійно зберігають тепло

Вікна WDS 6S – оптимальний варіант для установки в багатоквартирних будинках.

6 повітряних камер всередині профілю забезпечують надійну теплоізоляцію

Двокамерний енергозберігаючий склопакет мінімізує тепловтрати

WDS 6S відповідають вимогам до енергозберігаючих вікон

Пропускають більше світла. Рама і стулка в вікні WDS 6S 
нижче, ніж в інших системах. Такі вікна пропускають в 
будинок більше природного світла.

Завдяки збільшеній площі склопакета ваша кімната стане світліше і візуально просторіше. 

Це особливо важливо для дитячих кімнат і віталень.

Стильний силует

Профіль WDS 6S має особливі горіння форми.

Вікна WDS 6S прикрасять ваш дім. Гранені форми профілю надають вікну елегантний 

вигляд і сучасні стильні контури.

Система WDS 6S



Монтажна глибина 70 мм

Товщина зовнішньої стінки 2,7 мм

Нахил дренажу 2 °

Фурнітурна система 12 / 20-13

Склопакети 24, 32 мм

Ширина наплава 17 мм

Опір теплопередачі 0,89 м2C / Вт

Технічні параметри



WDS 7 SERIES – 6-камерна профільна система для виготовлення вікон і дверей з 

високими показниками теплоізоляції. Дозволяє робити класичні WDS вікна, а також 

нестандартні, наприклад, трикутні, з аркою, круглі. Для створення індивідуального 

інтер’єру доступні вісім варіантів ламінування під різні породи дерева.

Система WDS 7S

Першокласні вікна 
для будинків і 
квартир

Надійно зберігають тепло

Тиша і затишок в домі

Красиві округлі лінії підвищена безпека

Монтажна глибина 70 мм

Товщина зовнішньої стінки 2,7 мм

Нахил дренажу 2 °

Фурнітурна система 12 / 20-13

Склопакети 24, 32, 40 мм

Ширина наплава 17 мм

Опір теплопередачі 1.3 Вт / км²

Технічні параметри


