


Historia firmy Wiktorczyk sięga 1957 roku, kiedy to Józef Wiktorczyk założył 
w Czarkowie Warsztat Stolarski. Początkowo jego działalność opierała się na 
produkcji elementów wystroju wnętrz i mebli. Z czasem wyroby firmy Józefa 
Wiktorczyka zyskały ogromną popularność nie tylko w Pszczynie, ale także 
w bliższej i dalszej okolicy.

Przez wszystkie te lata Warsztat Stolarski systematycznie i prężnie rozwijał się. 
Największy rozkwit nastąpił w latach 90-tych, kiedy to profil działalności firmy 
przekształcony został wyłącznie na produkcję okien i drzwi.

W niedługim czasie, dzięki wysokiej jakości produktów, firma Wiktorczyk stała się
jednym z liderów wśród producentów stolarki otworowej w południowej Polsce.

Do dziś łączy w sobie nowoczesność z najlepszymi cechami tradycyjnego, 
rodzinnego rzemiosła. Obecnie firmę prowadzą córki Barbara i Anna.  
Zarówno hale produkcyjne, jak i siedziba firmy mieszczą się nadal w Czarkowie.



okiennej i drzwiowej. Stanowi ono odnawialny surowiec naszej natury. 

nie szkodzi naszemu zdrowiu. Z jednej strony okno ma skutecznie 

 
 

konstrukcyjny stolarki okiennej doskonale zaspokaja wszystkie te 
potrzeby.

W stosunku do stosowanych przez nas surowców mamy wysokie 

codziennej jej eksploatacji

Drewno jest jednym



• drewno klejone warstwowo
• grubość 68 mm
• pakiet dwuszybowy

               o współczynniku przenikania
               Ug=1,1 W/m2K

• drewno klejone warstwowo
• grubość 92 mm
• pakiet trzyszybowy

               o współczynniku przenikania
               Ug=0,5 W/m2K

• drewno klejone warstwowo
• grubość 78 mm
• pakiet trzyszybowy

               o współczynniku przenikania
               Ug=0,6 W/m2K

• dostępne w grubościach
  68, 78, 92 mm

• dostępne w grubościach
  68, 78, 92 mm

• dostępne w grubościach
  68, 78, 92 mm

Okna Drew niane

OKNO 68 MM

OKNO 92 MM

OKNO RETRO 2

OKNO 78 MM

OKNO RETRO 1

OKNO RETRO 3

       

0,87



• drewno klejone warstwowo
• okładzina aluminiowa
• grubość 68 mm
• pakiet dwuszybowy o współczynniku  
 przenikania Ug=1,1 W/m2K

• drewno klejone warstwowo
• okładzina aluminiowa
• grubość 78 mm
• pakiet trzyszybowy o współczynniku  
 przenikania Ug=0,5 W/m2K

• drewno klejone warstwowo
• okładzina aluminiowa
• grubość 92 mm
• pakiet trzyszybowy o współczynniku  
 przenikania Ug=0,5 W/m2K

Okna DrewnianO - aluminiOwe

OKNO GEMINI 68 MM

OKNO GEMINI 78 MM

OKNO GEMINI 92 MM

Uw*²
1,27

Uw*²

Uw*²
0,76       

profili aluminiowych

0,81



technika
Okna Drewniane

Hamulec

Szeroki wybór
szprosów

Centralna 
zasuwnica

Zdobienie



Okna Drewniane

www.wiktorczyk.com.pl

Standard

Retro

Soft-Line

Klamka z kluczykiem

Klamka z przyciskiem

Kolory okapników



Zawias kryty

Regulowane 
opaski

Klamka 
do wyboru 

Zawiasy

Drewniane
Drzwi



Drzwi
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Drewniane
Drzwi

Dodatkowy zamek i rozeta
antyrozwierceniowa

Zawiasy puszkowe

Termopróg Drewno lite klejone
warstwowo

Zabezpieczenie 
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Realizacje



Realizacje



Od 60 lat



Pasja 
przekazywana 
z pokolenia na 

pokolenie

1957- 2021




