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Budownictwo energooszczędne 
i pasywne zyskuje coraz większą 
popularność. Inwestorzy próbują 
ograniczać zużycie energii w trak-
cie eksploatacji budynków do mi-
nimum. 

Firma Vikking KTS, wychodząc naprzeciw 
tym potrzebom, opracowała innowacyjny 
system drzwi kompozytowych o bardzo wy-
sokim poziomie ochrony przed utratą ciepła.

Zanim przejdziemy do samego produktu, 
czyli do drzwi kompozytowych Vikking, 
wyjaśnijmy, czym jest kompozyt.

Materiał kompozytowy,kompozyt to 
materiał złożony, które różni się od stopów 
tym, że poszczególne komponenty zacho-
wują 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 tworzymy z myślą o klientach 
wymagających i ceniących jakość. Dedyko-
wane 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 trady-

Drzwi kompozytowe
Vikking KTS

cyjnych technologiach odpornością skrzydeł 
na ekstremalne warunki atmosferyczne, 
przy zachowaniu doskonałych parametrów 
izolacyjności termicznej (Ud już od 0,63W/
m2K) oraz trwałości przez dziesiątki lat.

Nie tylko właściwości termoizolacyjne 
przemawiają na korzyść drzwi kompo-
zytowych VIKKING, ale również niemal 
nieograniczone możliwości wzornictwa 
i kolorystyki. Nowością, niedostępną w żad-
nych innych systemach drzwiowych, jest 
stosowanie strukturyzowanej ościeżnicy 
PVC (Real Wood Profile), która dzięki 
nowoczesnej technologii posiada strukturę 
szlachetnego drewna, przy czym wolna jest 
od wad tego materiału. 

Innym wprowadzonym rozwiązaniem jest 
dekoracja skrzydeł drzwiowych frezowaniami 
3D, stosowanie zlicowanych elementów INOX 
oraz system strukturalnego wklejania pakie-
tów witrażowych. Nieograniczone możliwości 
dowolnych konfiguracji wszystkich tych ele-
mentów zdobienia, połączone z dostępnością 
lakierowania w kolorach drewnopodobnych 
lub kolorach RAL, sprosta nawet najbardziej 
wymagającym oczekiwaniom klientów.

Nasze drzwi produkujemy w pięciu 
liniach.

Linia ARCTIC PLUS

Przeznaczenie: Drzwi do budynków 
pasywnych i zeroenergetycznych.

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

To wyjątkowe drzwi, ponieważ nie wy-
magają zadaszeń. Są całkowicie odporne na 
warunki atmosferyczne. Poza tym połączenie 
nowoczesnego wyglądu z najpiękniejszymi 
zdobieniami witrażowymi, sprawia, że drzwi 
ARCTIC PLUS są unikatowe i niepowtarzalne.

Parametry techniczne:
Grubość skrzydła= 68 mm
Głębokość ościeżnicy= 85 mm
Przepuszczalność cieplna= 0.63 W/m2K

Linia ARCTIC

Przeznaczenie: Idealne do domów ener-
gooszczędnych lub pasywnych.

Linia ARCTIC to drzwi stworzone dla 
wymagających i ceniących jakość. Najwyż-
szej klasy okucia i wyposażenie uzupełniają 
tę unikalną ofertę drzwi o doskonałych 
walorach estetycznych i użytkowych. Drzwi 
w zespoleniu z ościeżnicą PVC są całkowicie 
odporne na wilgoć. Nie wymagają zadaszeń 
chroniących je przed opadami.

Parametry techniczne:
Grubość skrzydła= 60 mm
Głębokość ościeżnicy= 70 mm
Przepuszczalność cieplna=0,81 W/m2K
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PREMIUM

Przeznaczenie: Idealne do energoosz-
czędnych domów.

Drzwi kompozytowe z linii PREMIUM to 
najszersza oferta dla poszukujących dosko-
nałej jakości produktów, które będą chronić 
dom przez długie lata. Oprócz licznych zalet 
użytkowych i technicznych, drzwi z tej linii, 
wyróżniają się najbogatszą gamą dostęp-
nych rozmiarów, kolorystki, przeszkleń, 
okuć oraz wyposażenia bez dodatkowych 
ukrytych kosztów. 

Parametry techniczne:
Grubość skrzydła= 45 mm
Głębokość ościeżnicy= 70 mm
Przepuszczalność cieplna= 0,85 W/m2K

OPTIMAL

Optymalna oferta w korzystnej cenie.
Drzwi kompozytowe z linii OPTIMAL 

posiadają doskonałą jakość produktów 
o wyważonym wzornictwie i znakomitych 

parametrach użytkowych. Ich dodatkowym 
atutem jest wieloletnia trwałość połączona 
z minimum konserwacji. Optymalna oferta 

dla poszukujących znakomitej jakości drzwi 
w korzystnej cenie.

Parametry techniczne:
Grubość skrzydła= 45 mm
Głębokość ościeżnicy= 70 mm
Przepuszczalność cieplna= 0,85 W/m2K

INTERIOR

Przeznaczenie: Idealne do obiektów o du-
żym natężeniu ruchu i ponadstandardowych 
wymaganiach odporności na wilgotność.

Kompozytowe drzwi wejściowe z linii 
INTERIOR posiadają ponadczasowe 
rozwiązania, łączące w sobie trwałość, 
bezpieczeństwo oraz estetykę skrzydeł 
bezprzylgowych.

Parametry techniczne:
Grubość skrzydła= 45 mm
Głębokość ościeżnicy= 70 mm
Przepuszczalność cieplna= 1,0 W/m2K

Nasze 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 za-
pewniają bezpieczeństwo miru domowego, 
dzięki 2 klasie odporności na włamania wg 
aktualnej europejskiej normy ENV.

To, co dla innych jest nietypowe, dla nas 
jest standardem. 

To, co dla innych jest niemożliwe, my 
wykonujemy na jutro.

To nasi klienci decydują o ostatecznym 
kształcie, rozmiarze, kolorze i wyposażeniu 
swoich drzwi marzeń, a nasi pracownicy 
z pasją realizują nawet najbardziej indywidu-
alne zamówienia. 

Z determinacją i poświęceniem tworzymy 
piękne, trwałe i bezpieczne drzwi.

...ponieważ nawet wyobraźnia 
nas nie ogranicza – Vikking.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą 
ofertą na www.vikking.eu.


