
Drzwi kompozytowe Vikking -
personalizowana stolarka dla domu

Budownictwo energooszczędne i pasywne zyskuje coraz większą popularność. Inwestorzy próbują
ograniczać zużycie energii w trakcie eksploatacji budynków do minimum.
Firma Vikking KTS, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowała innowacyjny system drzwi
kompozytowych o bardzo wysokim poziomie ochrony przed utratą ciepła. 

Firma jest pionierem na rynku stolarki otworowej w zakresie produkcji personalizowanych drzwi i
okien. Drzwi i okna VIKKING wyróżniają się niepowtarzalnym designem, unikatową dekoracją
drewnopodobną Real Wood zgłoszoną jako zastrzeżony wzór przemysłowy.
Tym co wyróżnia i charakteryzuje firmę VIKKING jest jej innowacyjność i to nie tylko w zakresie
konstrukcji produktów ale też w sposobie produkcji. Przedsiębiorstwo produkuje drzwi i okna
wyłącznie na indywidualne zamówienie. W odróżnieniu od innych producentów, niemal każda para
drzwi czy okien jest tu inna. Wiele możliwych konfiguracji zdobień i wyposażenia sprawia, że każde
zlecenie wymaga oddzielnego traktowania i indywidualnej obróbki przez pracowników. Firma nie
produkuje „na zapas”– ideą jest słuchanie klienta i każdorazowo dobieranie rozwiązań idealnie
dopasowanych do jego potrzeb. Produkty Vikking dedykowane są dla wymagających inwestorów.
Firma nie boi się wyzwań i chętnie podejmuje nawet najtrudniejsze zamówienia.

Czym jest kompozyt?
Materiał kompozytowy,kompozyt to materiał złożony, które różni się od stopów tym, że poszczególne
komponenty zachowują swoje właściwości i są tak dobrane i połączone, aby mogły być wykorzystane
ich zalety, a nie ujawniły się ich wady.

Drzwi kompozytowe Vikking są lekkie jak aluminium, odporne jak stal i piękne jak drewno.
Jednocześnie są wolne od wad, przynależnych tym materiałom.

Ekskluzywne drzwi kompozytowe VIKKING zostały stworzone z myślą o klientach wymagających i
ceniących jakość. Dedykowane są przede wszystkim do budownictwa indywidualnego, ale też do
przemysłowego. Spełniają z nawiązką zarówno oczekiwania klientów pod kątem estetyki,
atrakcyjności wizualnej, jak i parametrów technicznych. Wyróżniają się niespotykaną w innych
tradycyjnych technologiach odpornością skrzydeł na ekstremalne warunki atmosferyczne, przy
zachowaniu doskonałych parametrów izolacyjności termicznej (Ud już od 0,63W/m2K) oraz trwałości
przez dziesiątki lat.

Oferta zewnętrznych drzwi kompozytowych Vikking opiera się na czterech liniach produktowych.
Każdą z nich wyróżnia grubość skrzydła (s), głębokość ościeżnicy(o) oraz przepuszczalność ciepła
(Ud):



    ARCTIC PLUS: s= 68 mm, o=85, mm;Ud= 0,63 W/m2K ;●

    ARCTIC: s= 60 mm, o=85 mm, Ud= 0,81 W/m2K ;●

    PREMIUM: s= 54/45 mm, o=70 mm, Ud= 0,85 W/m2K;●

    BASIC: s= 45 mm, o=70 mm, Ud= 1,0 W/m2K.●

Drzwi posiadają wszystkie unijne certyfikaty CE, gwarantujące nabywcom bezproblemowe
użytkowanie produktu oraz poświadczające
o jego wysokiej jakości. Są bezpieczne dla środowiska, nie wydzielają szkodliwych substancji i
jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo miru domowego, dzięki 2 klasie odporności na włamania
wg aktualnej europejskiej normy ENV.

 

KONTAKT

Vikking KTS 

E-mail: marketing@vikking.eu

WWW: www.vikking.eu

Tel: +48 83 342 26 11
Adres:
Aleja Solidarności 4
21-500 Biała Podlaska

http://www.pasywny-budynek.pl/uploaded/Image/news/_Diplomat_8F_(2).jpg
http://www.pasywny-budynek.pl/uploaded/Image/news/_Diplomat_9_indywidualny.jpg
http://www.pasywny-budynek.pl/uploaded/Image/news/_Diplomat_5S.jpg
http://www.pasywny-budynek.pl/uploaded/Image/news/_diplomat_5d.jpg
http://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/3897
http://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/3897
mailto:marketing@vikking.eu
http://www.vikking.eu



