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5 фактів про вікна та двері WDS

 Вікна та двері WDS мають високий рівень 
енергоефективності, тим самим дозволяючи 
знизити витрати на енергоресурси

 Мають відмінні показники звукоізоляції, 
завдяки багатокамерному профілю та можливості 
установки двокамерного склопакету

 Профіль WDS є екологічно безпечним. У його 
виробництві використовується стабілізатор на 
основі Ca-Zn

 Надають особливого шарму інтер’єру завдяки 
м’яким формам віконних профілів та можливості 
ламінації під дерево або інші текстури

 Вікна WDS зберігають привабливий зовнішній 
вигляд та білизну профілю впродовж багатьох 
років, не потребуючи додаткового догляду

Поєднання естетики та якості, практичності та 
функціональності лежать в основі створення вікон 
та дверей під брендом WDS.

Створіть свій світ комфорту та затишку разом з 
WDS!

Суть бренду

Вікна WDS створено для удосконалення інтер’єру 
вашого будинку та покращення якості вашого 
життя. Вони прекрасно справляються зі своїм 
прямим призначенням: зберігають тепло та 
затишок в оселі, а також доповнюють інтер'єр, 
надаючи йому особливого настрою.

Вікна WDS – 
краща інвестиція 
у комфорт





NEW

Технічні 
характеристики

Кількість камер 6

Classic Class A

6

Монтажна ширина 82 мм 70 мм

Теплоізоляція  

Глухе  

Поворотно-відкидне  

Похильно-зсувне  

Контури ущільнення 3 2

 Шумоізоляція

Балконний блок  

Склопакет 44 мм 24-40 мм

Двері із замком 

Кількість скла 3 2-3

Двері зовнішнього відкривання 

Двері внутрішнього відкривання 

Варіанти відкривання
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ift Rosenheim
System Passport

Вікна нового покоління 
для енергоефективності

WDS 8S – 6-камерна профільна система з 
трьома контурами ущільнення та бездоганним 
дизайном – є однією з найбільш енергоефективних 
віконних систем. Вона ідеально підходить  для 
скління котеджів, споруд із підвищеними вимогами 
до теплозбереження, а також приватних будинків, 
побудованих за системою passive house. WDS 8S 
дозволяє суттєво економити ресурси на опалення та 
кондиціонування будинку.

Монтажна ширина

Склопакет

82 
мм

44 
мм

Теплоізоляція .....................
Шумоізоляція  ....................

Passive house

Балкони

Котеджі

Камер

Фасади

Квартири

Похильно-
зсувні

6

Найбільш рекомендовано для:
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Штапики Популярні кольори ламінації WDS Color

Рама 6-камерна

Стулка 6-камерна 
classic

Штульп

Стулка 6-камерна

Імпост 4-камерний

86

82

16

40

* Не входить до базової комплектації. 
Необхідно замовляти окремо

середній контур 
ущільнення*

середній контур 
ущільнення*

Золотий 
дуб

Темна 
вишня

Дуб Шеффілд

Преміум кольори WDS Color Woodec

Дуб Тернер
Дуб Шеффілд 
альпійський

Дуб Шеффілд 
сірий

Горіх
Дуб 

Монтана
Антрацит

Натуральний 
дуб

Сріблястий 
металік



ift Rosenheim
System Passport

Високі показники енергоефективності, підвищені 
ізоляційні властивості, довговічність та надійність – 
головні характеристики вікон із профільної системи 
WDS 7S. Завдяки можливості використання склопа-
кета товщиною 40 мм, вікна з цієї системи мають 
відмінну теплоізоляцію, що зберігає комфорт та 
затишок в оселі. Система WDS 7S також випускається 
з товщиною стінки класу А.

Передове рішення 
для ідеального вікна

70 
мм

макс.

40 
мм

Теплоізоляція .....................
Шумоізоляція  ....................

Монтажна ширина

Склопакет

Passive house

Балкони

Котеджі

Фасади

Квартири

Похильно-
зсувні

Камер6

Найбільш рекомендовано для:
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059 060
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Рама 6-камерна

Рама 6-камерна Class A

Імпост 4-камерний

Стулка 6-камерна

Стулка 6-камерна Class A

Штульп

Штапики

Золотий 
дуб

Темна 
вишня

Дуб Шеффілд

Горіх
Дуб 

Монтана
Антрацит

Натуральний 
дуб

Сріблястий 
металік

Преміум кольори WDS Color Woodec

Дуб Тернер
Дуб Шеффілд 
альпійський

Дуб Шеффілд 
сірий

Популярні кольори ламінації WDS Color



WDS 6S – шестикамерна профільна система  – 
оптимальний вибір для типового та об’єктного 
будівництва. Вона дозволяє отримати переваги вікон 
з ПВХ-профілю, при цьому забезпечуючи найкраще 
співвідношення ціни та якості. Вікна WDS 6S можна 
встановлювати у будь-яких приміщеннях, офісах, 
будинках та квартирах.

Оптимальний вибір 
для типового скління

70 
мм

макс.

40 
мм

Теплоізоляція .....................
Шумоізоляція  ....................

Монтажна ширина

Склопакет

Passive house

Балкони

Котеджі

Фасади

Квартири

Похильно-
зсувні

Камер6

Найбільш рекомендовано для:
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70

49
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60

Штапики

Рама 6-камерна

Імпост 3-камерний

Популярні кольори ламінації WDS Color

Штульп

Стулка 6-камерна

Реноваційна рама

Золотий 
дуб

Темна 
вишня

Горіх
Дуб 

Монтана

Антрацит 
піщаний

Антрацит



WDS 5S – п'ятикамерна профільна система з 
класичним дизайном. Вікна з WDS 5S забезпечать 
хорошу тепло- і звукоізоляцію та надійний захист від 
протягів. В одному з варіантів ламінації вони додадуть 
інтер'єрові стильних акцентів. Такі вікна підходять 
для встановлення в квартирах, офісах та інших 
приміщеннях.

Висока якість 
із ціновою перевагою

60 
мм

макс.

32 
мм

Теплоізоляція .....................
Шумоізоляція  ....................

Монтажна ширина

Склопакет

Passive house

Балкони

Котеджі

Камер

Фасади

Квартири

Похильно-
зсувні

5

Найбільш рекомендовано для:
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Рама 5-камерна

Імпост 4-камерний

Штульп

Популярні кольори ламінації WDS Color

Стулка 5-камерна

Золотий дуб Горіх Дуб Монтана

Штапики

Темна вишня
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082

078
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70
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84

76

Дверна стулка 
зовнішнього відкривання

Дверна рама

Дверна стулка 
внутрішнього відкривання

Двері з ПВХ-профілю використовуються так 
само широко, як і вікна – в житлових будинках і 
в громадських приміщеннях, офісах і магазинах. 
Для виготовлення дверей дуже важливо 
використовувати надійний профіль, який 
забезпечить не тільки теплоізоляцію і захист від 
шуму, але й безпеку. У лінійці профільних систем 
WDS дверна група представлена системами з 
монтажною шириною 60 мм і 70 мм. Ці системи 
прекрасно ізолюють приміщення від шуму, 
мають високі енергозберігаючі характеристики, 
і призначені для установки як в квартирах, так і в 
заміських будинках.

Золотий дуб Темна вишня

Сріблястий 
металік

Дуб Шеффілд

Горіх Дуб Монтана

Антрацит
Натуральний 

дуб

Популярні кольори ламінації WDS Color

Монтажна 
ширина

Склопакет

70 
мм

макс.

40 
мм

Двері 70
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Дверна стулка 
зовнішнього відкривання

Дверна стулка 
зовнішнього відкривання

Дверна стулка 
внутрішнього відкривання

Дверна стулка 
зовнішнього відкривання

Рама 4-камерна

Золотий дуб Темна вишняГоріх Дуб Монтана

Монтажна 
ширина

Склопакет

60 
мм

макс.

32 
мм

Популярні кольори ламінації WDS Color

Двері 60



Вікна WDS Color у двобічній ламінації мають бездоганний вигляд. Колір профілю поєднується з кольором 
ламінаційної плівки та ущільнювача. Навіть при відкритих стулках ваші вікна матимуть довершений вигляд. 
А різноманіття палітри ламінації WDS Color дозволяє підібрати колір і фактуру під будь-який стиль інтер'єру 
або екстер'єру.

Натуральний дуб

Золотий дуб

Горіх

Дуб Шеффілд

Колір ламінації

Бежевий

Антрацит

Сірий

Сірий

Бежевий

Бежевий

Ламіновані профільні 
системи

Колір маси Колір маси Колір маси Колір маси

Темна вишня

Колір ущільнювача

Дуб Монтана

Чорний

Білий

Сірий

Сірий

Бежевий

Бежевий

Бежевий

Бежевий

Бежевий

Сірий

Білий

Сірий

Сірий

Бежевий

Бежевий

Бежевий

Бежевий

Бежевий

СірийЧорний

Чорний

Сріблястий металік

Антрацит піщаний

Бежевий

Бежевий

Бежевий

Бежевий

Бежевий

Білий

Білий

Білий

Білий

Бежевий

Бежевий

Бежевий

Бежевий

Бежевий

Білий

Білий

Білий

Білий

Чорний



Інші кольори WDS Color

Преміум кольори WDS Color Woodec

Варіанти ламінації

Зовнішня Внутрішня Двобічна

Синій 
морський

Антрацит 
сірий

ВінтажСрібло

Базальт сірий Сірий хмарний

Сосна

Фікус Чорний

Морений 
дуб

Білий 
перламутровий

Білий 
лебединий

Червоний 
осінній

Натуральний 
дуб

Кедр

Коричневий 
шоколадний

Рустикальний 
дуб

Зелений 
лісовий

Махагоні
Чорно- 

коричневийТитан
Сірий 

скандинавський

Сосна

Світлий дуб

Дуб рустикал

Дуб Тернер
Дуб Шеффілд 
альпійський

Дуб Шеффілд 
сірий
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Підвіконня WDS поєднують в собі привабливий 
зовнішній вигляд і неймовірну практичність. 
Таке поєднання можливе завдяки інноваційним 
розробкам і сучасним технологіям виробництва. 
Підвіконня WDS мають підвищену міцність та 
витримують більшість побутових навантажень. 
Конфігурація і будова внутрішніх перетинок 
розроблені з урахуванням всіх особливостей і вимог 
до інтенсивної експлуатації в побуті. Поверхня 
підвіконня стійка до  виникнення потертостей, 
подряпин, плям і впливу сонячних променів. 
Підвіконня WDS залишатиметься немов нове довгі 
роки.

10 років гарантії
Елегантний 
дизайн

Термостійкість

Стійкість 
до подряпин

Палітра 
декорів

Вологостійкість

Висока міцність

Легкість 
в експлуатації

Багато подій. 
Багато років.



Аристократичний та вишуканий колір. 
Підвіконня  WDS Темна вишня підкреслить 
елегантність інтер’єру та витончений смак 
господаря будинку.Темна 

вишня

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

Золотий дуб 
глянець

Горіх

Насичена та багата текстура Золотого дубу 
виглядає навіть яскравіше у глянцевому 
виконанні. З надійним покриттям від компанії 
Elesgo таке підвіконня чудово витримує 
повсякденні побутові навантаження.

Сяючий 
білий

Білий 
матовий

Поверхня білого матового підвіконня гладка та 
приємна на дотик. В ньому поєднуються ніжність 
оксамиту та висока надійність покриття.

Класичний білий колір підвіконня WDS 
гармонійно виглядатиме в будь-якому інтер’єрі. 
Високий глянець та білосніжний колір роблять 
підвіконня справжньою прикрасою до вікна.

Мармур

Ідеальне рішення для кімнат витончених натур. 
Повітряний візерунок мармуру додасть ніжного 
перламутрового сяйва інтер’єру і доповнить білу 
поверхню вікна.



Сучасні металопластикові вікна  – це складний та 
багатофункціональний механізм. Віконна фурнітура 
в цьому механізмі відіграє одну з ключових ролей, 
бо саме фурнітура дозволяє плавно відкривати та 
закривати стулки і фіксувати їх у певних положеннях. 
Вона забезпечує також герметичне прилягання 
стулки до рами по всьому периметру, не дає стулці 
провиснути, захищає від зламу і виконує безліч інших 
функцій.

Функціональна 
фурнітура для 
ваших вікон

Безпека Мікровентиляція
Захист від відкривання 

дітьми



Безпека

Якщо розташування Ваших вікон допускає 
можливість небажаного проникнення, 
зверніть увагу на протизламні функції вікна. 
Принцип роботи механізму, що забезпечує 
захист від зламу, полягає в тому, що при 
спробі підчепити стулку ззовні, спеціальні 
грибоподібні цапфи (елементи фурнітури) 
чіпляються за відповідні планки, які вмонтовані 
на рамі. Чим більше таких цапф, тим вище 
ступінь захисту від зламу.

Мікровентиляція

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

Захист від відкривання дітьми

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 
безпечною, встановлюються запори з замком, 
які дозволяють відкрити вікно тільки в режимі 
провітрювання, щоб дитина не могла випасти. 
Існує так званий «дитячий замок», у вигляді 
звичайної ручки з вбудованим замком. У цьому 
випадку дитина ніяк не зможе самостійно або 
випадково відкрити вікно.



Про компанію

Профільні системи та підвіконня ТМ WDS 
виготовляються компанією "МІРОПЛАСТ", одним із 
найбільших виробників ПВХ-профілю в Україні.

У своїй роботі МІРОПЛАСТ орієнтується виключно 
на потреби кінцевих споживачів, їх бажання і 
прагнення поліпшити свій побут, зберегти 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 продукту високої якості 
компанія постійно розвиває свої виробничі 
потужності, комплектуючи їх тільки самим 
технологічним і сучасним обладнанням, здійснює 
жорсткий контроль сировини та проводить 
численні тести готового продукту у власній 
лабораторії. А висококваліфікований персонал 
забезпечує безперебійний виробничий процес.

Якість вікон WDS підтверджено відомим німецьким 
Інститутом віконних технологій ift Rosenheim. Всі 
профільні системи ТМ WDS успішно пройшли тести 
ift Rosenheim. А на вікна з WDS 8S та WDS 7S видані 
системні паспорти.

Виробнича потужність 
екструдерів становить 4500 тонн 
профілю в місяць

Власна акредитована 
лабораторія обладнана новітнім 
устаткуванням для постійного 
контролю якості продукції

Нинішніх потужностей досить 
для виготовлення понад 
3 500 000 вікон на рік

Система менеджменту якості 
згідно з ISO 9001:2015 
Система екологічного 
менеджменту згідно з 
ISO 14001:2015

На підприємстві працює 
більше ніж 250 кваліфікованих 
робітників

Широка асортиментна лінійка 
продукції дозволяє обирати вікна 
з оптимальними функціональними 
характеристиками в різних 
цінових категоріях

Замовити вікна з профільних 
систем WDS і підвіконня 
можна в Україні, Росії, Білорусі, 
Казахстані, Молдові, Сербії, 
Іспанії, Перу та інших країнах.

Широка мережа регіональних 
складів забезпечує оперативну 
доставку продукції



Class 4

Class C3 / B3

Class 1

Class 2

Class 3

Class 8A

Повітропроникність 
згідно EN 12207:1999-11

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

Водонепроникність 
згідно EN 12208:1999-11

Стійкість до вітрових навантажень 
згідно EN 12210:1999-11/AC:2002-08

Зусилля при експлуатації 
згідно EN 13115:2001-07

Механічні навантаження 
згідно EN 12400:2002-10

Опір  ударним навантаженням 
згідно EN 13049:2003-04



вул. Курсантська, 10 , Дніпро, 
49051, Україна

Служба підтримки клієнтів: 
 0 800 505 304 

(усі дзвінки у межах України безкоштовні)

e-mail: info@wds.ua

wds.ua


