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Eesti kapitalil põhinev Viking Window AS alustas puitakende ja välisuste tootmist 1997. aastal. Tänaseks on 
Järvamaal Mäos tegutsev ettevõte tõusnud juhtivaks väljapoole avanevate puit- ja puit-alumiiniumakende 
tootjaks Eestis ning oma toodanguga ka rahvusvahelisel turul väga hinnatud. Meie esindused asuvad Tallinnas, 
Tartus ja Pärnus. Viking Window prioriteedid on toodete kõrge kvaliteet, kliendisõbralik teenindus ning 
kiire ja täpne tarne. Valmistame kõik tooted konkreetse kliendi soovidest lähtuvalt ehk eritellimuste järgi, 
kasutades keskkonnasäästlikke materjale.

Viking Window energiatõhus sissepoole avanev puit- 
ja puit-alumiiniumaken ehk saksa tüüpi aken on sissepoole 
avatav, kald- ja/või pöördavanemisega ühekordse raamiga 
aken. See on praktiline lahendus, kus akent saab avada 
kahte moodi – traditsiooniliselt küljele ja/või ülevalt n-ö 
tuulutusasendisse.

Toote eelised
•	 Väga hea soojusjuhtivustegur Uw = 0,74 W/m²K.
•	 Praktiline kald- ja/või pöördavanemine ühendatud ühes 

aknas.
•	 Suur	valgusava	hoolimata	spetsiifilisest	konstruktsioonist.
•	 Lihtne hooldus ja puhastamine.

Energia kokkuhoid
Viking Window energiatõhus sissepoole avanev aken 
on valmistatud spetsiaalsetest kõrgkvaliteetsetest 
puitprofiilidest.

Akendel kasutatakse parima tulemuse saamiseks Prantsuse 
tootja Saint-Gobaini kolmekordset klaaspaketti selektiivklaaside, argooni ja energiasäästliku vaheliistuga. 
Lähtuvalt kasutaja vajadustest võib lisada paketile täiendavaid funktsioone (turvalisus, mürasummutus, 
päikesekaitse).

Sulustusena kasutatakse juhtiva Saksa tootja GU Uni-Jet hingesüsteemi ja Saksamaal valmistatud Hoppe 
käepidemed. Avanevatel akendel asetseb käepide raami kõrgust arvestades keskel. Kaldavanevatel akendel 
on käepide ülemisel raamipuul.

Prossjaotustena kasutatakse klaasi pinnale liimitavaid tapitud prosse, liimitavaid prosse vaheliistudega 
paketiga või eemaldatavaid prosse. 

Kombineerides mitu aknaraami ühte lengi, on võimalik kasutada ka impostita akent, kuid see vähendab 
akna soojapidavust. Sellisel juhul on passiivne raam ainult külgavanev, aktiivne raam nii külg- kui ka kald-
külgavanev. 
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Eesti kapitalil põhinev Viking Window AS alustas puitakende ja välisuste tootmist 1997. 
aastal. Tänaseks on Järvamaal Mäos tegutsev ettevõtte toodang rahvusvahelisel turul 
väga hinnatud ning tõusnud juhtivaks väljapoole avanevate puit- ja puitalumiinium 
akende tootjaks  Eestis. Meie  esindused asuvad Tallinnas, Tartus ja Pärnus.

Viking Window prioriteedid on toodete kõrge kvaliteet, kliendisõbralik teenindus ning kiire ja 
täpne tarne. Valmistame kõik tooted konkreetse kliendi soovidest lähtuvalt ehk eritellimuste 
järgi, kasutades keskkonnasäästlikke materjale. Toote pikaealisuse tagab kõrge kvaliteediga 
puidu ja viimistlusvahendite kasutamine.

2000. aastast on Viking Window´s rakendatud ISO 9001:2000 standardile vastav kvaliteedi-
juhtimise süsteem ja 2005. aastast ISO 14 001:2004 standardile vastav keskkonnajuhtimise 
süsteem. 2007. aastast on meil FSC-tarneahela sertifi kaat, mis tõendab, et kasutame heaperemehelikult 
majandatud metsast pärit puitu. Meie tootmine vastab ka Suurbritannia standardile BS 644 (Wood windows. 
Specifi cation for factory assembled windows of various types).

Viking Window külmakatkestusega sissepoole 
avanev puit- ja puitalumiinium aken ehk saksa tüüpi 
aken on sissepoole avatav, kald- ja/või pöördavanemisega 
ühekordse raamiga aken. See on praktiline lahendus, kus 
akent saab avada kahte moodi – traditsiooniliselt küljele 
ja/või ülevalt n.ö. tuulutusasendisse.

Viking Window külmakatkestusega sissepoole 
avaneva toote eelised:
• Praktiline kald- ja/või pöördavanemine ühendatud 

ühes aknas;
• Täiendav soojaisolatsioonikiht puitprofi ilis.

U-väärtus 0,8 W/m²K;
• Suur valgusava hoolimata spetsiifi lisest 

konstruktsioonist;
• Lihtne hooldus ja puhastamine.

Energia kokkuhoid:
Viking Window külmakatkestusega sissepoole avanev aken on 
valmistatud spetsiaalsetest kõrgkvaliteetsetest täiendava 
soojaisolatsiooniga puitprofi ilidest. Isolatsioonimaterjal 
lisatakse detailidele tooriku tootmise etapis enne puidu 
masintöötlemist aknatehases, mille tulemuseks on terviklik 
ja tugev profi il.

Külmakatkestusega akendel kasutatakse parima tulemuse saamiseks Prantsuse tootja Saint-Gobain 
kolmekordset klaaspaketti selektiivklaaside, argooni ja energiasäästliku vaheliistuga. Lähtuvalt kasutaja 
vajadustest võib lisada paketile täiendavaid funktsioone: turvalisus, mürasummutus, päikesekaitse.

Sulustusena kasutatakse juhtiva Saksa tootja GU Unijet hingesüsteemi ja Soomes valmistatud Hoppe 
käepidemed. Avanevatel akendel asetseb käepide raami kõrgusmõõtu arvestades keskel. Kald-avanevatel 
akendel on käepide ülemisel raamipuul.

Prossjaotustena kasutatakse klaasi pinnale liimitavaid, tapitud prosse (54 mm või 83 mm), liimitavaid prosse 
vaheliistudega paketiga või eemaldatavaid prosse. 

Kombineerides mitu aknaraami ühte lengi on võimalik kasutada ka impostita akent, 
kuid see vähendab akna soojapidavust. Sellisel juhul on passiivne raam ainult 
külgavanev, aktiivne raam nii külg kui ka kald-külgavanev. 

VIKING WINDOW KÜLMAKATKESTUSEGA SISSEPOOLE AVANEV AKEN

UUS

2000. aastast on 
Viking Window AS-
is rakendatud ISO 
9001 standardile 
vastav kvaliteedi- 

juhtimise süsteem ja 2005. aastast ISO 
14001 standardile vastav keskkonna- 
juhtimise süsteem. 

2007. aastast on meil 
FSC	 tarneahela	 sertifi-
kaat, mis tõendab, et 
kasutame Tellija soovi 
korral toodete valmis-
tamisel heaperemehe-
likult majandatud met-
sast pärit puitu.

2009. aasta algusest vas-
tavad ettevõtte valmista-
tud väljapoole avanevad  
aknad nii ilmastikukindluse,  
materjalide kui tootmise 

kvaliteedi poolest Norra Ukse ja Akna Kont-
rolli nõuetele.



VIKING WINDOW AS
DK88
27112013

PEAKONTOR JA TOOTMINE
Mäo, Järvamaa 72751
tel +372 384 8900
faks +372 385 3027
viking@viking.ee

TALLINNA ESINDUS
Järve Keskus
Pärnu mnt 238, 11624
tel +372 677 1730
faks +372 677 1731
ma@viking.ee

PÄRNU ESINDUS 
Papiniidu tn 5A/1, 80010
Sillakeskus, Büroomaja 2
tel + 372 444 2666 
faks +372 442 0448
int@viking.ee

TARTU ESINDUS 
Riia mnt 128, 50411
tel +372 738 0114
faks +372 738 0119
tarmom@viking.ee

www.viking.ee
Garantii
Kõigile toodetele kehtib 5-aastane garantii.

Kald-pöördavanev aken
Aken avaneb ruumi sissepoole kahel 
eri moel – traditsiooniliselt küljele 
täies ulatuses või ülevalt osaliselt 
n-ö tuulutuasendisse 100-200 mm, 
sõltuvalt akna kõrgusest ja lisaks 
mikrotuulutus.

Pöördavanev aken
Traditsiooniline ühele küljele tuppa 
avanev aken, mida saab vajadusel 
kasutada evakuatsiooni väljapääsuks. 

 

Kaldavanev aken
Aken avaneb ülalt toa poole ainult 
osaliselt n-ö tuulutusasendisse.

Mitteavatavav aken 
Soodsaim valgust andev aken, kus 
klaas asetseb otse lengis, ilma võima-
luseta seda avada.

Akna tehnilised andmed
•	 Ristlõiked: leng 88 x 78 mm; raam 88 x 78 mm.
•	 Männi liimpuit A1–A3.
•	 Puitdetailid immutatud Soomes valmistatud Teknose 

immutusvedelikuga.
•	 Sulustus: GU Uni-Jet hingesüsteem, Hoppe käepidemed.
•	 Klaas: kolmekordne klaaspakett (50 mm) 

selektiivklaaside, argooni ja energiasäästliku SGG 
Swisspacer vaheliistuga.
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