


SPRAWDZONA MARKA OD 1993 R. 

VIDOK to firma z 25 - letnim doświadczeniem w produkcji okien i drzwi z drewna, PVC  
i aluminium. Ideą przewodnią marki jest pasja do rzemiosła, inspirowana nowoczesną technologią  
oraz zamiłowaniem do piękna. Od początku działalności firmy, kluczem do sukcesu było 
produkowanie okien i drzwi najwyższej jakości, bez kompromisów.  

Nasi eksperci zapewniają nowoczesne rozwiązania produktowe oraz fachowe doradztwo, począwszy 
od fazy projektu, poprzez dobór właściwego produktu, po profesjonalny montaż. Indywidualnie 
dobierają najnowsze rozwiązania technologiczne, zgodne z aktualnymi przepisami budowlanymi, 
normami i wymogami rynku.

Jako powszechnie ceniona marka o zasięgu światowym wiemy, jak ważna dla Klienta jest 
kompleksowość, łącząca najlepszy produkt wraz z usługą na najwyższym poziomie. Dążymy  
do perfekcji, nieustannie się rozwijamy, poszerzamy horyzonty w zgodzie z najnowszymi trendami.
Aby osiągnąć najwyższą jakość, nasi wykwalifikowani pracownicy sumiennie wykonują strategię 
dążenia do ideału. Swoje działania opieramy na współpracy z najlepszymi dostawcami solidnych, 
nowoczesnych materiałów i systemów powszechnie cenionych na rynku europejskim. 

VIDOK od lat cieszy się zadowoleniem Partnerów Handlowych oraz Klientów. Świadczy o tym ciągły 
rozwój oraz poszerzanie działalności na skalę globalną. Nasze rozwiązania towarzyszą Klientom 
każdego dnia, dlatego jest dla nas tak ważne, by tworzyć okna, które sami chcielibyśmy mieć u siebie 
w domu. 

Zachęcamy do poznania naszej jakości poprzez współpracę z nami i życzymy satysfakcji z zakupu 
naszych produktów.
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Profile PVC w najwyższej klasie jakości „A”, spełniające najwyższe standardy RAL (PN-EN 12608).

Profil okienny o 7-komorowej budowie ramy i głębokości zabudowy 82mm, gwarantujący wysoką efektywność 
energetyczną (zakres od domu energooszczędnego po dom pasywny).

Zgrzew bezszwowy wykonany przy użyciu jedynej na świecie opatentowanej technologii EVO.

Ultramatowa powłoka Spectral, zachwycająca unikatowym wyglądem, aksamitnością i odpornością  
na zarysowania.

Nowoczesne pakiety szybowe 3 X glass z ciepłą ramką TGI, poprawiającą szczelność szyby oraz właściwości  
izolacyjne i zapobiegającą kondensacji pary wodnej na krawędziach szyb.

Trzy uszczelki z uszczelką środkową o optymalnej geometrii, chroniące przed hałasem, zimnem i wilgocią.  
Wysoka jakość materiału zapewnia szczelność oraz długą żywotność stolarki.

Okucia Designo ze specjalną powłoką ROTOSILK, wyposażone w zaczep  antywyważeniowy, blokadę uchyłu, 
blokadę błędnego położenia klamki, mikrowentylację i stylową klamkę. Zapewniają komfort użytkowania oraz 
bezpieczeństwo.

Proste, smukłe profile w oryginalnym designie.

Klamka okienna w różnorodnej stylistyce i gamie kolorystycznej.

Dodatkowe akcesioria: rolety aluminiowe, żaluzje fasadowe, rolety screen, moskitiery itp.
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GOLD ENERGY
UNIKATOWA TECHNOLOGIA

Ideą przewodnią marki VIDOK i motorem rozwoju jest innowacyjność. Wdrażanie zaawansowanych technologii
i kreowanie najnowszych rozwiązań technicznych to filozofia, która przyczynia się do ciągłego doskonalenia produktów,  
skupiając u siebie najlepsze rozwiązania w branży.

Od lat inżynierowie VIDOK w centrum badawczo-rozwojowym rzetelnie zamieniają idee w rzeczywistość. Uważnie wsłuchują 
się w potrzeby rynku i wyprzedzają trendy. Tak powstała nowa, wyjątkowa linia okien i drzwi GoldEnergy. To unikatowe  
połączenie zaawansowanej technologii i perfekcji wykonania. Linia dla tych, którzy wymagają więcej.

Sekret jedynej na świecie opatentowanej technologii ukryty jest w sercu robota. To on z najwyższą precyzją łączy każdy element okna. 
W sposób dotąd nieosiągalny, przy użyciu innej metody - tworzy rewolucyjne zgrzewy bezszwowe. Ich powierzchnia jest płaska, 
 jedwabista w dotyku, niemal niewyczuwalna pod dłonią. Idealne połączenie urzeka pięknem oraz subtelnością.Jest to wyjątkowo trwałe 
 i bezpieczne połączenie - jak w zamku błyskawicznym.



VP - 82 GOLD ENERGY
PVC

PROFIL

KONSTRUKCJA

KOLORYSTYKA

OKUCIE

USZCZELKI

Głębokość zabudowy
82 mm, najwyższa klasa
jakości A

7-komorowa konstrukcja ramy
o grubości ścianki
zewnętrznej > 2,8 mm,
zgrzew bezszwowy

Ultramat, biały,
okleiny drewnopodobne,
kryjące według palety RAL

Okucie obwiedniowe,
o podwyższonej ochronie
antykorozyjnej, opcjonalnie
okucie Designo, antywłamaniowe
RC2, Tilt-First

Trzy uszczelki
WŁAŚCIWOŚCI

IZOLAZCJA CIEPLNA

IZOLACJA AKUSTYCZNA

KLASA ODPORNOŚCI

Uw = 0,77 W/m2K*

do 48 dB

RC2

*dotyczy okna referencyjnego 1,23m x 1,48m
Ug = 0,5 W/m2K 
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GoldEnergy to starannie zaprojektowana linia okien, dedykowana dla świadomego  
inwestora z rozważnym podejściem do energooszczędności. Powszechnie wiadomo,  
że energooszczędny produkt, by zachował swoje walory izolacyjne wymaga szczególnego  
osadzenia. Nawet najwyższej klasy okna mogą stracić swe właściwości przez  
błędny montaż i uszczelnienie. Połączenia okienne lub drzwiowe oraz dylatacyjne są  
szczególnymi, wrażliwymi miejscami, od których najszybciej zaczyna się degradacja 
całej konstrukcji. Przy niewłaściwym montażu uszczelnienia efekty błędów możemy  
niejednokrotnie dostrzec już po paru miesiącach.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
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Warstwa wewnętrzna – powinna oddzielać klimat wewnętrzny 
pomieszczenia od klimatu zewnętrznego. Powinna mieć dużo  
większy opór dyfuzyjny niż warstwa zewnętrzna, aby ograniczyć  
dopływ ciepłego, wilgotnego powietrza z wnętrza pomieszczenia do spoiny.

Warstwa zewnętrzna – powinna zachować szczelność na  
intensywne opady deszczu, wiatr, promieniowanie UV, posiadać dużą  
elastyczność, odporność na działanie skrajnych temperatur. Powinna być  
paroprzepuszczalna, aby umożliwić odparowanie wody nagromadzonej  
w szczelinie. 

Warstwa środkowa – powinna być wykonana z materiałów  
o bardzo niskim współczynniku przewodności cieplnej i oporu dyfuzji.  
Warstwa ta powinna być utrzymana w stanie maksymalnie suchym,  
ponieważ wtedy sprawdza się dobrze jako izolator termiczny i akustyczny.

Piana pistoletowa

Folia okienna zewnętrzna  

Folia okienna wewnętrzna

Linia GoldEnergy dodatkowo może być wyposażona w innowacyjny Thermo-profil lub ciepły parapet
o wyjątkowych właściwościach cieplnych.

Inżynierowie VIDOK od lat zwracają uwagę na system montażu,  stosując montaż warstwowy. Składa się z trzech 
warstw, z których każda jest odpowiedzialna za inną funkcję.

Profil o 5-komorowej konstrukcji  gwarantujący 
ponad przeciętną przenikalność cieplną oraz 
zapewniający szczelne połączenie z ramą 
okna i prawidłowy montaż. Innowacyjnym 
rozwiązaniem są płatki uszczelniające profilu  
ze zmiękczonego PVC, tworzące przegrodę 
termoizolacyjną. Dodatkową izolację cieplną 
stanowi wypełnienie komór spienionym 
poliuretanem. 

Ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego montażu 
okna w otworze okiennym. Gwarantuje wysoką ochro-
nę przed zimnem, wiatrem oraz wilgocią. Posiada  
najwyższe klasy w zakresie przepuszczalności powie-
trza, wodoszczelności i odporności na obciążenie wia-
trem. Polistyren ekstrudowany XPS pozwala osiągnąć  
współczynnik przewodzenia ciepła 0,036 W/m2k.

Stanowi podstawę do montażu parapetów  
wewnętrznych i zewnętrznych.

Ma możliwość piętrowania, pozwala na wykonanie szczelnego 
i ciągłego poszerzenia np. w przypadku drzwi balkonowych.

Zapewnia ciągłość warstwy izolacyjnej.

Jest wytrzymały na nacisk zapewniając odpowiednie podparcie 
okna w murze.

Ułatwia montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

THERMO – PROFIL CIEPŁY PARAPET



PANORAMICZNY VIDOK w rozmiarze XXL

Drzwi tarasowe przesuwne idealnie wpisują się w nurt współczesnych aranżacji wnętrz.  
Dodają uroku elewacji budynku, doświetlają pomieszczenia, panoramicznie zacierają  
granice między wnętrzem a jego otoczeniem. Mnogość rozwiązań, o różnej złożoności  
technicznej pozwala dostosować każdą konstrukcję do indywidualnych oczekiwań  
inwestora. Specjalna budowa drzwi V-Slide daje możliwość tworzenia imponujących przeszkleń, 
przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich oczekiwań odnośnie komfortu izolacji termicznej. 
Dzięki zaawansowanej technologii, drzwi pomimo swojego rozmiaru przesuwają się z dużą  
łatwością, zachowując przy tym oszczędność przestrzeni. Bezprogowe rozwiązanie umożliwia 
dostęp do tarasu bez barier, podnosząc komfort użytkowania jego mieszkańcom.

DRZWI V-SLIDE
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DRZWI V-SLIDE

CHARAKTERYSTYKA

SCHEMATY DRZWI:

PVC o grubości ścianek zewnętrznych wynoszącej 3 mm (z maksymalnym odchyleniem 
zaledwie +- 0,2 mm), spełniający wymagania normy PN-EN 12608 stawiane profilom 
najwyższej jakości

7 komorowa budowa ramy, skrzydło 6- komorowe z zastosowaniem komory 
wzmacniającej i stalowych profili, które usztywniają konstrukcję. Złożenie progu ze skrzydłem 
ma w przekroju wymiar 156 mm, natomiast rama ze skrzydłem dają łączny wymiar 169 mm

pakiet szybowy zespolony ze szkłem niskoemisyjnym i przestrzenią grubości do 52 mm, 
opcjonalnie szkło bezpieczne, antywłamaniowe, dźwiękochłonne  itp., „ciepła ramka” 
zespalająca pakiet szybowy ze specjalną powłoką PVC wypełnioną 
higroskopijnym granulatem, redukującym skraplanie pary wodnej na krawędziach szyb

obwiedniowe, umożliwiające zestawianie drzwi tarasowych dwu-, trzy- i czteroskrzydłowych. 
Skrzydła,  w zależności od potrzeb, mogą być nieotwierane lub podnoszono-przesuwne.  
W okuciach zastosowano łożyskowane rolki i teflonowe ślizgi, dzięki którym otwieranie 
 i zamykanie, nawet dużych skrzydeł, jest łatwe i nie wymaga wysiłku fizycznego

układ uszczelek zapewnia drzwiom szczelność, nawet pod takim obciążeniem jak  
huraganowy wiatr i ulewny deszcz. Uszczelki są praktycznie niewidoczne i stanowią  
optymalną ochronę akustyczną

Schemat CWSchemat A Schemat D Schemat C

Uf = 1,3 W/(m²K)  
(rama + skrzydło)

PROFIL: 

KONSTRUKCJA: 

SZKLENIE:

OKUCIE: 

USZCZELKI:

I Z O L AC Y J NO Ś Ć 
TERMICZNA: 
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OTWÓRZ SIĘ NA VIDOK PEŁEN KOMFORTU

V-SLIDE wyposażony jest w komfortowy, niski próg  
pozwalający na nieograniczony dostęp bez barier. Jego  
duotermiczny podział zapewnia oddzielenie strefy  
wewnętrznej od zewnętrznej, bez mostków cieplnych, co  
zabezpiecza wnętrze przed zimnem, hałasem i zacinającym  
deszczem.Przy otwartych drzwiach próg nie stanowi bariery,  
co pozwala na nieograniczony dostęp, podnosząc komfort użytkowania. 

Drzwi tarasowe są istotnym elementem aranżacji przestrzeni. Luksusowy design systemu sprawia, że wnętrze zyskuje na estetyce,  
a korzystanie z tarasu jest komfortowe jak nigdy dotąd.

PRZESTRZEŃ BEZ BARIER



SPEKTAKULARNE ULTRAMATOWE WYKOŃCZENIE

Linia Okien GoldEnergy dostępna jest w bogatej palecie kolorystycznej. Unikalną propozycją jest najnowsze ultramatowe antracytowe  
wykończenie SPECTRAL .
 
To niezwykła, najwyższej jakości powłoka, która zachwyca ekskluzywnym wyglądem, aksamitnością i wyjątkową odpornością na  
zarysowania. To jedyna na rynku technologia, pozwalająca na uzyskanie matu o tak niskim odbiciu światła. Spektakularne matowe  
wykończenie zaskakuje imponującą delikatnością, odnosząc wrażenie, że ma się do czynienia z fakturą szlachetnego materiału. Ceniona jest 
szczególnie przez architektów, wpisując się w światowe trendy.

Powłoka SPECTRAL została przetestowana w skrajnych warunkach laboratoryjnych, wykazując niezwykłą wytrzymałość na warunki  
atmosferyczne (promieniowanie UV, temperaturę, opady oraz wilgoć). Jest odporna na ścieranie, zarysowania i zabrudzenia (efekt  
ANTI-GRAFFITTI), dodatkowo jest łatwa w pielęgnacji.

137905 101505 915205 901805 703805 715505 7155050

701205 701205083 701605 4367003 701505 701505083 703905

4361001 4361002 1293001 1293002 1293010

2178001 2178007 265021 2052089 887505 49233 49237 49240 3069037 3152009

3069041 2115008 3118076 3156003 49197 49195 49198 3162002 3202002

108705

500705 501305 500205 500405 515005 600405 611005 600505

612505 992505 305405300305 300505 308105 851805

ULTRAMAT

4563081

antracyt  umbraplat.-szary  grafitowo-
-czarny 

ciemnozie-
lony

zielony 
monumen-
talny

granatowy biały mleczno-
biały
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System rolet nowej generacji. Eliminują straty ciepła i mostki termiczne w budynku  
i zapewniają perfekcyjną integrację z otoczeniem. Dedykowane do nowo wznoszonych domów. O rolecie PUTZ należy 
myśleć na etapie projektowania, gdyż jej montaż wymaga zwykle odpowiedniego, nadproża uwzględniającego 
montaż skrzynki roletowej. Innym zalecanym sposobem jest zastosowanie na górze okien poszerzeń. Wybierając  
to rozwiązanie należy pamiętać o powiększeniu otworów okiennych. Takie rozwiązanie eliminuje potrzebę specjalnego wykonania  
i docieplenia nadproży i całkowicie eliminuje powstawanie mostków termicznych. Skrzynka roletowa po otynkowaniu jest niewidoczna, 
zaś klapa rewizyjna wykonana z tłoczonego aluminium daje się lakierować i okleinować. To najlepsze dostępne rozwiązanie konstrukcyjne, 
pozbawione wszelkich wad.

ROLETY ZEWNĘTRZNE
CHROŃ SWOJĄ PRYWATNOŚĆ

Rolety to nie tylko osłona zewnętrzna okien i drzwi. To w pełni zautomatyzowany, inteligentny system, który skutecznie chroni przed letnim 
upałem, hałasem, niechcianymi spojrzeniami, włamaniem, utratą ciepła, wiatrem, deszczem, śniegiem i mrozem. 

Dzięki perfekcyjnej integracji z otoczeniem, wpływają na estetykę budynku, zapewniając intymność i komfort. 
W subtelny sposób zmieniają atmosferę i nastrój wnętrz. Chronią przed niekontrolowaną utratą ciepła w zimie  
i nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczeń w lecie. Zamknięte rolety skutecznie zatrzymują „nieproszonych gości”, a dodatkowy system 
zabezpieczenia stanowi ochronę przed ich otwarciem.

Rozwiązania systemów rolet dobieramy indywidualnie, w zależności od budynku, rodzaju montażu i ich zabudowy.  Nasze systemy 
wyposażone są w automatyczne sterowanie SMART VIDOK, umożliwiając inteligentne zarządzanie wszystkimi roletami lub grupą rolet, 
z każdego miejsca na świecie za pomocą smartfona czy tabletu. 

ROLETY PUTZ

tynk wewnętrznynadproże z betonu
komórkowego poszerzenie ościeżnicy

ocieplenie ściany konstrukcyjnej
skrzynka rolety

137x137 mm, 150x150 mm, 165x165 mm, 180x180 mm, 205x205 mm.

tynk zewnętrzny

pancerz rolety

prowadnica pancerza

okno

parapet wewnętrzny

parapet zewnętrzny

pokrywa rewizyjna



INTELIGENTNY DOM W ZASIĘGU TWOJEJ RĘKI

TAHOMA BOX

Mózgiem systemu SMART VIDOK jest TaHoma Box. Pozwala komunikować się ze 
wszystkimi urządzeniami VIDOK w domu i otoczeniu. Moduł TaHoma Box jest 
podłączony do domowego routera i umożliwia sterowanie domowymi urządzeniami 
z dowolnego miejsca na Ziemi, za pośrednictwem komputera, tabletu, czy smartfonu.

Tahoma Box

Inteligentny  dom wymaga zastosowa nia odpowiedniej technologii. SMART VIDOK to łatwy w użytkowaniu system do zdalnego  
sterowania urządzeniami, znajdującymi się w domu i jego otoczeniu. Umożliwia ich wzajemne współdziałanie i pełną kontrolę. 
Zarządzanie roletami, oknami, drzwiami garażowymi, drzwiami wejściowymi, żaluzjami fasadowymi nigdy nie było prostsze! 
Wykorzystaj naszą wiedzę, by móc w pełni zorganizować i oszczędzić swój czas.

Korzystając z ekranu dotykowego, możesz 
wybierać, sterować, integrować, zapamiętywać 

i ustawiać wszystkie urządzenia w domu. 
Jednym ruchem, bez wysiłku możesz 

precyzyjnie opuścić do połowy rolety w sypialni, 
zmienić ustawienie pozycji żaluzji czy zamknąć 

lub otworzyć bramę wjazdową.

ZADBAJ O DETALE 

Wspólną cechą wszystkich systemów rolet jest dopasowanie 
wzornictwa elementów widocznych w pomieszczeniach. Szeroki 
asortyment urządzeń sterujących komponuje się z aranżacją 
każdego pomieszczenia.piloty Situo
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SOLIDNA MARKA VIDOK PO RAZ KOLEJNY Z NAJLEPSZYM 
PRODUKTEM ROKU

DORADZTWO

Otrzymaj profesjonalne i fachowe 
doradztwo oraz techniczne wsparcie 
naszych specjalistów. Dostosujemy 
rozwiązania do Twoich potrzeb.

TERMINOWA DOSTAWA

Gwarantujemy terminową dostawę okien 
i drzwi. Nasze produkty niezawodnie oraz 
punktualnie docierają w ustalone miejsce 
dzięki idealnie zaplanowanej logistyce.

PLANOWANIE I POMIAR

Możliwość konsultacji, pomiaru oraz 
fachowego doradztwa technicznego 
naszego specjalisty, w Twoim domu bądź 
na miejscu budowy.   

7 LAT GWARANCJI

Okna w linii GoldEnergy, dzięki wyjątkowemu 
zaawansowaniu technologicznemu  
i dopracowaniu w najmniejszym detalu są  
wyjątkowo trwałe i wytrzymałe. Badania  
wykazały, że wraz z upływem lat ich właściwości 
użytkowe pozostają na najwyższym poziomie. 

PROFESJONALNY MONTAŻ 

Świadczymy profesjonalny montaż 
zgodny z obecnymi wymogami 
technicznymi i normami prawa 
budowlanego. To klucz naszego sukcesu.

PRODUKT WYBRANY PRZEZ ARCHITEKTÓW

Linia  GOLD ENERGY produkt roku 2018, doceniony przez 
grono projektantów, specjalistów oraz Was
 Złotym Medalem  MTR.
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