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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 toodab traditsioonilisi välisuksi, terrassi- ja rõduuksi ning need  on kas  välja või  sissepoole 
avanevad. Uksed valmistatakse täispuidust profi ilidest. Tehakse ka puit-alumiinium uksi, kus puitukse 
välisküljele on lisatud alumiiniumprofi ilid. 

Täitena kasutatakse soojustatud tahveldust või kahekordset klaaspaketti. Traditsioonilise välisukse 
soojusjuhtivus on Uw = 1,4 W/ m²K. 

Võimalik on on tellida nii ühe kui kahepoolset ust (st. kas ühe või kahe ukselehega). Lukustus ja hingesüsteemid 
on pärit Rootsi tootjalt ASSA kelle kolmepunkti lukustust kasutame välisustel ja lihtsamat sulgursüsteemi 
terrassi- ja rõduustel. Uste värvivaliku saab teha RAL ja NCS värvikataloogi või Viking toonlakikataloogi järgi 
vastavalt tellija eelistusele.

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. Meie tootmine vastab 
ka Ühendkuningriigi standardile BS 644.

2007. aastast on meil FSC 
tarneahela sertifi kaat, mis 
tõendab, et kasutame Tel-
lija soovi korral toodete 
valmistamisel heapereme-
helikult 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 TRADITSIOONILINE VÄLISUKS

Sisseavatav puituks Sisseavatav puit-alumiiniumuks Väljaavatav puituks Väljaavatav puit-alumiinumuks
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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
Tootele kehtib 5-aastane garantii.

Traditsioonilise välisukse tehnilised näitajad:
• Soojusjuhtivus: Uw = 1,4 W/ m²K;
• Mürasummutus: Rw (C; Ctr) = 33 (-1; -4);
• Ristlõiked: leng 44 x 116 mm; raam 61 x 99 mm; 

vahepuu 61 x 99 mm; prosspulk 50 x 61 või 44 x 61 mm;
• Männi liimpuit A1–A3; tamm-alumiiniumpakk või alumiiniumpakk 25 x 116 mm;
• Puitdetailid on töödeldud vesialuselise immutusvedelikuga;
• Klaas ja täidised: kahe klaasiga klaaspakett (26 mm; Ug = 1,1 W/ m²K); 

vahtplastist soojustusega 26 mm spooniga või MDF täidistahvel; vahtplastist 
soojustusega 40 mm liimpuidust või MDF freestahvel;

• Sulustus: ASSA hinged, Fix kremoonid, Fix või ASSA käepidemed, RUKO või 
ASSA lukustusmehhanismid.

Tammepakk ja raam

Väljaavatava ülaleng ja - raam 

Tammepakk ja raam

Sisseavatava ülaleng ja - raam

Valik populaarsematest mudelitest, mida Viking Window pakub:

EN 14351-1:2006 + A1:2010


