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SPRAWDZONA MARKA OD            R. 

VIDOK to firma z doświadczeniem od 1993r. 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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ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Buduj z nami solidnie, a oszczędzisz. Nasze zaawansowane 

technologiczne rozwiązania z zastosowaniem potrójnego 

oszklenia o współczynniku 0,6 W/ m2K to gwarancja 

oszczędności energii i obniżenia Twoich wydatków 

domowych. Zyskaj jeszcze więcej wybierając szkło  

0,5 W/ m2K z ciepłą ramką TGI. 

BEZPIECZEŃSTWO

Zabezpiecz swój dom oknami VIDOK, chroń siebie i 

swoją rodzinę. Skorzystaj z naszego pakietu zabezpieczeń 

zarówno pod względem antywłamaniowości, 

bezpieczeństwa  

i komfortu użytkowania. Dobierzemy dla Ciebie optymalne 

szkło, okucie, klamki oraz technologię montażu.

INNOWACYJNOŚĆ

Posiadając własne centrum badawczo-rozwojowe ciągle 

doskonalimy się i ulepszamy nasze produkty. Wykorzystując 

najlepsze materiały i najnowocześniejszą technologię 

tworzymy unikatowe rozwiązania, doceniane przez Klientów 

i ekspertów na całym świecie. 

DESIGN

Okna i drzwi to wizytówka każdego domu. Odpowiednio 

zaprojektowane dodają charakteru i atrakcyjności. 

Wrażliwość na detale oraz precyzja wykonania to nasz 

atut, który pozwala kreować produkty, trafiające w gusta 

miłośników najbardziej wyrafinowanego stylu.

PROFESJONALNY MONTAŻ

Każdy produkt wymaga profesjonalnego montażu. 

Prawidłowy montaż jest gwarancją funkcjonalności  

i trwałości na długie lata. Nawet najwyższej klasy okna mogą 

stracić swoje właściwości poprzez niewłaściwą instalację. 

Zaufaj ekspertom VIDOK, którzy zwracają szczególną 

uwagę na wszelkie aspekty montażu stolarki już na etapie 

projektowania. 

NASZE MOCNE STRONY

Energooszczędność, trwałość, bezpieczeństwo, akustyka, komfort oraz design to atuty naszych 
produktów, które nadadzą charakter i podniosą wartość Twojej inwestycji.

AKUSTYKA

Okna są elementem mającym ogromny wpływ na 

izolację akustyczną Twojego domu. Dzięki zastosowaniu 

odpowiedniego systemu profili, dźwiękoizolacyjnych szyb, 

uszczelek oraz właściwej technologii montażu poczujesz po 

prostu ciszę… Możliwy do uzyskania parametr to nawet  

47 dB.



TECHNOLOGIA

Unikatowy produkt wymaga zaawansowanej technologii. Sekret tkwi  
w sercu robotów i nowej generacji maszyn sterowanych numerycznie. To one 
z najwyższą precyzją kształtują najmniejszy detal produkowanej stolarki.  
W sposób dotąd nieosiągalny przy użyciu innowacyjnych metod tworzą  
w oknach PVC zgrzewy bezszwowe a w oknach drewnianych dbają o najmniejszy 
element wykończenia.
Najwyższa jakość nie byłaby jednak możliwa bez doświadczenia i wiedzy 
naszych ekspertów, którzy sumiennie wykonują strategię dążenia do ideału 
produktów. Wszystko to przy współudziale inżynierów VIDOK. W centrum 
badawczo-rozwojowym przyczyniają się oni do uzyskania  najlepszych 
parametrów. Poddając produkt najcięższym testom wytrzymałościowym takich 
jak odporność na wiatr, deszcz czy promieniowanie słoneczne.
Regularna kontrola, testy oraz badania to standardy jakości firmy VIDOK.

160 km/h

odporność okna na 
obciążenie wiatrem

5000 
pełnych cykli otwarcia 

i zamknięcia drzwi 
przesuwnych

70 °
odporność na 
nagrzewanie



BEZPIECZEŃSTWO 

Warto pomyśleć o ochronie swojego domu już na etapie projektowania.  
W obecnych czasach poczucie bezpieczeństwa jest jedną z głównych potrzeb 
każdego człowieka. Wpływa znacząco na komfort i jakość życia. 
Przede wszystkim okna i drzwi powinny być zabezpieczone przed włamaniem 
za pomocą odpowiednich systemów antywłamaniowych. Dopiero właściwa 
kombinacja okuć (RC) w połączeniu z laminowanym szkłem (VSG) i klamką  
z kluczem są gwarancją najlepszej ochrony Twojego domu.
Rozróżnia się  kilka klas odporności RC, które reguluje norma europejska. Im 
wyższa klasa, tym skuteczniejsze zabezpieczenie.

300 kg

nacisku

RC2
klasa odporności







OKNA DREWNIANO-ALUMINIOWE

IDEALNE DLA WYMAGAJĄCYCH

Harmonijne połączenie drewna i aluminium tworzy naturalne 
ciepło od wewnątrz i ponadprzeciętną trwałość na zewnątrz 
wkomponowując się w najnowsze trendy światowej 
architektury.

OKNA DREWNIANE

PERFEKCYJNA HARMONIA WNĘTRZA

Naturalne piękno drewna oraz wysoka precyzja 
wykonania wpisują się w gusta osób ceniących 
indywidualność oraz miłośników niepowtarzalnego stylu.

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA U JEDNEGO EKSPERTA

OKNA PVC/PVC+AL

ROZWIĄZANIA BEZ KOMPROMISÓW

Innowacyjne, trwałe i niezawodne rozwiązania dla 
nowoczesnego budownictwa, powstałe w oparciu  
o zaawansowaną technologię i perfekcję wykończenia 
detali.

OKNA ALUMINIOWE

KREUJĄCE NOWOCZESNOŚĆ

Nowoczesny styl i szerokie spectrum 
projektowania awangardowej architektury.

 

AKUSTYKA:
RA2 = 42 dB, 
RA2 = 36 dB z nawiewnikiem

NAJWYŻSZA KLASA JAKOŚCI „A”, 
spełniające najwyższe standardy 
RAL (PN-EN 12608).

BEZPIECZEŃSTWO:
Klasa odporności RC-2 

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ:
Dedykowane dla domów 
pasywnych
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Ościeżnica okienna, wykonana ze specjalnie wyselekcjowanego drewna o właściwej 
wilgotności, klejonego warstwowo klejem wodoodpornym (klasy D4)

Skrzydło okienne, wykonane ze specjalnie wyselekcjowanego  drewna o właściwej 
wilgotności klejonego warstwowo klejem wodoodpornym (klasy D4)

Nowoczesne pakiety szybowe do 58 mm z ciepłą ramką TGI, poprawiającą szczelność szyby oraz 
właściwości izolacyjne i zapobiegającą kondensacji pary wodnej na krawędziach szyb 

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

Wykończenie w systemie czteropowłokowym - impregnacja i trzykrotne malowanie metodą 
hydrodynamiczną z użyciem  ekologicznych farb wodorozcieńczalnych firmy SIGMA 
transparentnych (podkreślających naturalną strukturę drewna) lub kryjących (wg. palety RAL)

Okucia  DESIGNO ze specjalną powłoką ROTOSILK wyposażone w zaczep antywyważeniowy, 
blokadę uchyłu, blokadę błędnego położenia klamki i mikrowentylację, klasa odporności 
RC2
Wysoce sprawdzone gatunki drewna: sosna, dąb, meranti, modrzew w różnorodnym 
spektrum kolorów

Najwyższa możliwa klasa izolacyjności akustycznej RA2= 42 dB
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WŁAŚCIWOŚCI

IZOLACJA CIEPLNA

IZOLACJA AKUSTYCZNA

KLASA ODPORNOŚCI

*dotyczy okna referencyjnego 1,23m x 1,48 m
Ug = 0,5 W/m2K TGI

Uw = 0,78 W/m2K*

do 48 dB

          RC2
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podnoszono-przesuwne, umożliwiające zestawianie drzwi tarasowych dwu-, trzy- i cztero-
skrzydłowych
 





7 komorowa budowa ramy, skrzydło wielokomorowe z zastosowaniem stalowych profili, 
które usztywniają konstrukcję. 

pakiet szybowy zespolony ze szkłem niskoemisyjnym i przestrzenią grubości do 46 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

odstawno-przesuwne umożliwiające zestawianie drzwi tarasowych dwu i trzy-skrzydłowych. 
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ZABUDOWA SKRZYNKI ROLETOWEJ
















