
Ekskluzywne drzwi wejściowe - Linia ARCTIC
Plus

Drzwi kompozytowe z linii ARCTIC Plus - kwintesencja ponadczasowego designu, znakomitej
jakości oraz legendarnej odporności na warunki klimatyczne. Te drzwi wyznaczają nowe
standardy redukcji strat energii i ochrony zasobów naturalnych.

Jako jedyne w swojej klasie - nie wymagają zadaszeń!

Już nie musisz być zakładnikiem ograniczeń tożsamych dla tradycyjnych drzwi!

Nowoczesny wygląd połączony z doskonałością formy i najpiękniejsze zdobienia witrażowe
podkreślają wyjątkowość drzwi ARCTIC Plus.

Znakomita ochrona przed utratą ciepła – UD już od 0,63 W/m2K  i najkorzystniejsza relacja
ceny do jakości czynią je bezkonkurencyjnymi w elitarnej światowej grupie drzwi pasywnych.

Przeznaczenie:

drzwi wejściowe zewnętrzne otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz,●

dedykowane do budynków pasywnych i zeroenergetycznych.●

 

Standardowe wyposażenie:

skrzydło kompozytowe 68 mm z kolekcji  DIPLOMAT w wersji przylgowej z drewnopodobną●

strukturą powierzchni Real Wood,
opcjonalnie: z gładką powierzchnią SMOOTH, lub w dowolnym połączeniu obydwu powierzchni,
ościeżnica PVC 85 mm - NOWOŚĆ! z sześciokomorowego profila klasy A Plus o drewnopodobnej●

strukturze powierzchni Real Wood lub o gładkiej powierzchni SMOOTH,
opcjonalnie: ościeżnica z najwyższej jakości drewna meranti 85mm x 75mm,
kompletne drzwi lakierowane ostatecznie najwyższej jakości lakierami w pełnej palecie RAL lub●

w jednym z dekorów drewnopodobnych,
opcjonalnie: lakierowanie w kilku dowolnie skonfigurowanych wybarwieniach wg zamówienia,
niski próg aluminiowy z przekładką termiczną, ●

opcjonalnie z systemem profili podprogowych,



cztery zawiasy regulowane 3D o podwyższonej odporności na włamanie,●

system blokad antywyważeniowych,●

trzypunktowy antywłamaniowy zamek listwowy ryglowany klamką lub zamek automatic,●

komplet regulowanych zaczepów z nierdzewnej stali,●

potrójny, obwiedniowy system uszczelnienia,●

wiatrostop - uszczelka w przyprogowej części ościeżnicy,●

w wersji z przeszkleniem: trzyszybowe pakiety witrażowe z systemem ciepłych ramek Super●

Spacer.

 

Wysiłek firmy Vikking poświęcony stworzeniu ekskluzywnej linii pasywnych drzwi kompozytowych
został nagrodzony wyróżnieniem w ramach niezależnego konkursu TOPTEN 2015 na najlepszą
stolarkę budowlaną w kategorii Drzwi Energooszczędne.
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