SPOCHATKU
TSEY TEKST
ZDAVSYA WAM

NIMETS’KYM.
ALE NASPRAVDI VIN UKRAYINSKY.

TAKA ZH SYTUATSIYA
Z VIKNAMY V UKRAYINI —

ПРОФІЛЬНА
СИСТЕМА
VIKNALAND B70
Максимальний теплозахист та чудова звукоізоляція в
приміщенні забезпечуються завдяки багатокамерності
та загальній товщині профілю.

Вікна з профілю VIKNALAND B70 – це
ваша тепла оселя та відмінний захист
від шуму.
5 повітряних камер
надійна система захисту
від суворої погоди та
проникнення шуму

VONY NIMETS’KI

можливість ламінування
профілю в будь-який колір

TIL’KY NA PERSHY POGLYAD.

продукт сертифікований
та відповідає ДСТУ

Не дивуйтесь, в Україні дійсно виготовляються всі вікна. І

можливість установлення
додаткової фурнітури
(протизламної, дитячих
замків тощо)

наші вікна – не виключення. Але є те, що відрізняє нас від
інших – наші технічні стандарти вище. Наприклад, якщо
«німецькі» вікна тестуються при температурі -10°C, то
наші – при -15°C. До того ж вони доступніші, адже ви не переплачуєте за німецьку етикетку. А ще ми пишаємося тим,
що робимо вікна в Україні. Тому що працюємо на совість.

можливість установлення
склопакету товщиною
до 40 мм
експлуатаційний термін
профілю – більше 40 років

B70

Важливо! Вікна з профільних систем VIKNALAND виготовляють виключно авторизовані партнери VIKNALAND – компаніїпереробники, перевірені часом та якістю сервісу.
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ЧИ ПРАВДА, ЩО НАЙКРАЩІ
В УКРАЇНІ ВІКНА - ВИКЛЮЧНО НІМЕЦЬКІ?
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ЩО ТАКЕ VIKNALAND:
ПРОФІЛЬ ЧИ ВІКНА?

Âàæëèâî ðîçóì³òè: ÿêùî íå áðàòè äî óâàãè

Òðàäèö³éíî íàçâà â³êîí â³äïîâ³äàº íàçâ³

åêñêëþçèâí³ äîðîã³ êîíñòðóêö³¿, ÿê³ ïðèâî-

ñàìîãî ïðîô³ëþ. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî,

çÿòüñÿ íà çàìîâëåííÿ, òî í³ìåöüêèõ â³êîí â

VIKNALAND - öå ïðîô³ëü, ç ÿêîãî

Óêðà¿í³ íåìàº âçàãàë³. Óñ³ â³êíà, ùî ïðîäà-

âèãîòîâëÿþòüñÿ îäíîéìåíí³ â³êíà (äâåð³,

þòüñÿ ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ï³ä âèãëÿäîì

áàëêîíí³ áëîêè, îô³ñí³ ïåðåãîðîäêè òà ³íø³

í³ìåöüêèõ, âèðîáëåíî â Óêðà¿í³. À öå îçíà÷àº,

òèïè ñâ³òëîïðîçîðèõ êîíñòðóêö³é). Ïðîô³ëü

ùî òàêèé ïðîäóêò º óêðà¿íñüêèì, íàâ³òü ÿêùî

VIKNALAND ó ñâîþ ÷åðãó âèãîòîâëÿº

ïðîô³ëü, ç ÿêîãî âèãîòîâëÿþòü ö³ ñàì³ â³êíà,

êîìïàí³ÿ ТОВ "ВИКНАЛЕНД" íà âëàñíîìó

ìàº çàêîðäîííå ïîõîäæåííÿ. Äî ðå÷³, ³ ñàì

çàâîä³ â Óêðà¿í³.

ïðîô³ëü, ïîâñþäíî çâàíèé «í³ìåöüêèì», ÷àñòî
âèãîòîâëÿºòüñÿ â ð³çíèõ êðà¿íàõ ªâðîïè òà
Àç³¿. Àëå òîðãîâ³ ìàðêè ïðè öüîìó ïîçèö³îíóþòüñÿ ÿê ñïîêîíâ³÷íî í³ìåöüê³.
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ЗВІДКИ ВЗЯВСЯ СТЕРЕОТИП ПРО «НАЙКРАЩІ
ВІКНА З НІМЕЧЧИНИ»?
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ЧИМ ТМ VIKNALAND
ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД
ІНШИХ?

Êîìïàí³ÿ ТОВ "ВИКНАЛЕНД", ùî âèãîòîâëÿº
ïðîô³ëü VIKNALAND, í³êîëè íå ñîðîìèëàñÿ
ñâîãî ïîõîäæåííÿ é íå ïðèêðèâàëàñÿ
í³ìåöüêèì êîð³ííÿì. Çàâîä ТОВ
"ВИКНАЛЕНД" îñíàùåíèé ñó÷àñíèì

Ð³÷ ó ò³ì, ùî ñåðåä ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í ñàìå

îáëàäíàííÿì, à ñèðîâèíó ïîñòà÷àþòü ò³ëüêè

Í³ìå÷÷èíà ùå â 50-õ ðîêàõ ïî÷àëà âèãîòîâëÿ-

â³äîì³ ºâðîïåéñüê³ âèðîáíèêè. Çàâäÿêè

òè ïåðø³ ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà ñó÷àñíîãî

íîâ³òí³ì òåõíîëîã³ÿì, ñèñòåì³ êîíòðîëþ

òèïó. Ç äðóãî¿ ïîëîâèíè 70-õ ó ÑÐÑÐ âåñü

ÿêîñò³ òà âèñîê³é êâàë³ô³êàö³¿ ïåðñîíàëó ТОВ

³ìïîðò ç ªâðîïè àïð³îð³ ââàæàâñÿ åòàëîíîì

"ВИКНАЛЕНД" âõîäèòü äî òð³éêè ë³äåð³â

ÿêîñò³. Çãàäàéòå ñëàâíîçâ³ñí³ àâñòð³éñüê³

Óêðà¿íè íà ðèíêó ÏÂÕ-ïðîô³ëþ.

÷îáîòè, ðóìóíñüêèé ìåáëåâèé ãàðí³òóð àáî

Ìè íå âèãàäóºìî íå³ñíóþ÷èõ õàðàêòåðèñòèê

æ áîãåìñüêèé êðèøòàëü.

íàøîìó ïðîäóêòó. Ìè â³äêðèòî ãîâîðèìî ïðî

ßê ñïàäùèíà ÷àñ³â òîòàëüíîãî äåô³öèòó, ó

ðåàëüí³ ïåðåâàãè óêðà¿íñüêèõ â³êîí

90-ò³ ç'ÿâèâñÿ é ì³ô ïðî «íàéêðàù³ â³êíà ç

VIKNALAND, ñòâîðåíèõ ç óðàõóâàííÿì

Í³ìå÷÷èíè». Ó öåé ÷àñ â Óêðà¿í³ ñòàëè ìàñîâî

ïîãîäíèõ îñîáëèâîñòåé íàøî¿ êðà¿íè. Ñàìå

âèíèêàòè çàâîäè ç âèðîáíèöòâà ìåòàëîïëàñ-

òîìó òàê³ â³êíà äîçâîëÿþòü óêðà¿íöÿì ó òåïë³

òèêîâèõ êîíñòðóêö³é ï³ä âèãëÿäîì ³ñòèííî

é çàòèøêó ïåðåæèòè íàâ³òü íàéñóâîð³øó

í³ìåöüêèõ. Öå ñïðèÿëî òîìó, ùî ñòåðåîòèï

çèìó. Äî òîãî æ âàì íå äîâåäåòüñÿ

ïðî «íàéêðàù³ â³êíà ò³ëüêè ç Í³ìå÷÷èíè» ì³ö-

ïåðåïëà÷óâàòè çà í³ìåöüêó åòèêåòêó.

íî âêîðåíèâñÿ ó ñâ³äîìîñò³ æèòåë³â ïîñòðàäÿíñüêîãî ïðîñòîðó. Öèì, âëàñíå, é äîíèí³
êîðèñòóþòüñÿ çàïîâçÿòëèâ³ ìàðêåòîëîãè.

0 800 503 308
www.viknaland.ua

НЕ ОБОВ’ЯЗКОВО
СТАВАТИ НІМЦЕМ,
ЩОБ РОБИТИ
ЯКІСНИЙ ПРОДУКТ

