
see the difference...www.vikking.eu



1

2

3

4

5

6

7

8

Kompozytowe drzwi 

nie wymagają zadaszeń.

U  już od 0,58 W/m²KD

vikking.eu

Przewaga kompozytowych drzwi wejściowych

n nie wymagają zadaszeń

n efektywnie zabezpieczają przed utratą ciepła – współczynnik U  już od 0,58 W/m²KD

n doskonała odporność na wandalizm i włamania - klasa RC 2 

n zabezpieczają przed hałasem gwarnej ulicy

n nieograniczony wybór modeli, rozmiarów, kolorystyki oraz wyjątkowych zdobień witrażowych

n drzwi dostosowane do niestandardowych otworów budowlanych

n drzwi dwuskrzydłowe oraz doświetla o dowolnych wymiarach i kształtach

n konserwacja drzwi jest ograniczona do minimum

n drzwi kompozytowe są odporne na wilgoć i najtrudniejsze warunki klimatyczne – skrzydła 

kompozytowe nie deformują się pod wpływem warunków pogodowych



1

2

3

4

5

6

7

8

Kompozytowe drzwi 

nie wymagają zadaszeń.

U  już od 0,58 W/m²KD

vikking.eu

Przewaga kompozytowych drzwi wejściowych

n nie wymagają zadaszeń

n efektywnie zabezpieczają przed utratą ciepła – współczynnik U  już od 0,58 W/m²KD

n doskonała odporność na wandalizm i włamania - klasa RC 2 

n zabezpieczają przed hałasem gwarnej ulicy

n nieograniczony wybór modeli, rozmiarów, kolorystyki oraz wyjątkowych zdobień witrażowych

n drzwi dostosowane do niestandardowych otworów budowlanych

n drzwi dwuskrzydłowe oraz doświetla o dowolnych wymiarach i kształtach

n konserwacja drzwi jest ograniczona do minimum

n drzwi kompozytowe są odporne na wilgoć i najtrudniejsze warunki klimatyczne – skrzydła 

kompozytowe nie deformują się pod wpływem warunków pogodowych



 ARCTIC PLUS ECOENERGY
SAVING

QUALITY
100%

PASSIVE 
LINE

 ARCTIC 

Diplomat 4V

Drzwi kompozytowe z linii ARCTIC PLUS wyznaczają nowe standardy redukcji strat energii i ochrony zasobów 

naturalnych. Znakomita ochrona przed utratą ciepła i najkorzystniejsza relacja ceny do U  już od 0,58 W/m²KD  

jakości czynią je bezkonkurencyjnymi w elitarnej światowej grupie drzwi pasywnych.

n skrzydło kompozytowe o grubości 75 mm z drewnopodobną strukturą powierzchni Real Wood,
opcjonalnie: z gładką powierzchnią SMOOTH, lub w dowolnym połączeniu obydwu powierzchni,

n ościeżnica PVC 85 mm klasy A Plus o drewnopodobnej strukturze powierzchni Real Wood lub o gładkiej 
powierzchni SMOOTH, opcjonalnie: ościeżnica z najwyższej jakości drewna meranti 85mm x 75mm

n kompletne drzwi lakierowane najwyższej jakości lakierami w pełnej palecie RAL lub w jednym z dekorów 
drewnopodobnych, opcjonalnie: lakierowanie w kilku dowolnie skonfigurowanych wybarwieniach,

n w standardzie lakierowanie powierzchni we wszystkich kolorach z palety RAL z efektem perłowym,

n niski próg aluminiowy z przekładką termiczną,  opcjonalnie: z systemem profili podprogowych,

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

n system blokad antywyważeniowych,

n trzypunktowy antywłamaniowy zamek listwowy ryglowany klamką lub zamek automatic,

n komplet regulowanych zaczepów z nierdzewnej stali,

n potrójny, obwiedniowy system uszczelnienia,

n wiatrostop - uszczelka w przyprogowej części ościeżnicy,

n w wersji z przeszkleniem: trzyszybowe pakiety witrażowe z systemem ciepłych ramek Super Spacer. W standardzie 
dostępne witraże z grupy I i II.

Wyposażenie standardowe

Drzwi wejściowe zewnętrzne otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.
IDEALNE DO DOMÓW JEDNORODZINNYCH ENERGOOSZCZĘDNYCH LUB PASYWNYCH

Linia ARCTIC - drzwi stworzone dla wymagających i ceniących jakość. Najwyższej 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.  Współczynnik ochrony przed utratą ciepła - U  od 0,70 W/m²KD

n skrzydło kompozytowe o grubości 65mm z drewnopodobną strukturą powierzchni Real Wood,
opcjonalnie: z gładką powierzchnią SMOOTH, lub w dowolnym połączeniu obydwu powierzchni,

n ościeżnica PVC 85 mm klasy A Plus o drewnopodobnej strukturze powierzchni Real Wood lub o gładkiej 
powierzchni SMOOTH, opcjonalnie: ościeżnica z najwyższej jakości drewna meranti 85mm x 75mm

n kompletne drzwi lakierowane najwyższej jakości lakierami w pełnej palecie RAL lub w jednym z dekorów 
drewnopodobnych, opcjonalnie: lakierowanie w kilku dowolnie skonfigurowanych wybarwieniach,

n w standardzie lakierowanie powierzchni we wszystkich kolorach z palety RAL z efektem perłowym,

n niski próg aluminiowy z przekładką termiczną, opcjonalnie: z systemem profili podprogowych,

n trzy zawiasy regulowane 3D o podwyższonej odporności na włamanie,

n system blokad antywyważeniowych,

n trzypunktowy antywłamaniowy zamek listwowy ryglowany klamką  lub zamek automatic,

n komplet regulowanych zaczepów z nierdzewnej stali,

n potrójny, obwiedniowy system uszczelnienia,

n w wersji z przeszkleniem: trzyszybowe pakiety witrażowe z systemem ciepłych ramek Super Spacer. W standardzie 
dostępne witraże z grupy I; opcjonalnie z grupy II

Wyposażenie opcjonalne za dopłatą.

Niestandardowe wykonania dostępne w szerokim zakresie na odrębne zapytanie.

Dostępne w wielu rozmiarach i wariantach wykonań, również z doświetlami w dowolnych kształtach i rozmiarach.

Diplomat 7F

Wyposażenie opcjonalne za dopłatą.

Niestandardowe wykonania dostępne w szerokim zakresie na odrębne zapytanie.

Dostępne w wielu rozmiarach i wariantach wykonań, również z doświetlami w dowolnych kształtach i rozmiarach.

Dodatkowe wyposażenie za dopłatą.

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą:

n klamka lub pochwyt (prosty lub łukowy)

n klamka antywłamaniowa

n wkładka klucz/klucz lub klucz/gałka bądź wkładka z  systemem 
jednego klucza

n szyld do zamka górnego zwykły lub z zabezpieczeniem wkładki

n profil podprogowy ze wzmocnieniem stalowym

n nakładka wyrównująca próg

n mikrowłącznik lub sensor dotykowy w pochwycie

Mikrowłącznik 
w pochwycie

§ samozamykacz kryty

§ samozamykacz z szyną lub ramieniem

§ punktowe oświetlenie LED (wyłącznie w pochwytach 
prostych)

§ wizjer cyfrowy lub zwykły

§ kontaktron - czujnik otwarcia drzwi

§ elektrozaczep

§ BioKey - czytnik linii papilarnych lub klawiatura z 
systemem bluetooth

Wizjer wideoSensor dotyku BioKey

vikking.eu

Rozmiary od XS do XXL

Personalizowane drzwi.

Drzwi szyte na miarę

Diplomat 8D
Kolor: RAL 7036/9016

Diplomat B3
Kolor: RAL 1035

Diplomat 3Y
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Diplomat 0Z
Kolor: RAL 9011

INOX

Diplomat 0P
Kolor: RAL 7036

Diplomat B3
 RAL 1035Kolor:

Diplomat 2i
Kolor: RAL 7036

Diplomat 5H
Kolor: RAL 7006

Diplomat 1T
Kolor: RAL 7047 

Diplomat 32
Kolor: RAL 9023

Diplomat 41
Kolor: RAL 7036

Diplomat 8J 
Kolor: RAL 9010/7043

Diplomat 8M
Kolor: RAL 9006

Diplomat 8K 
Kolor: RAL 9016/7043

Diplomat 8R
Kolor: RAL 1035

Pr  zdjęcia zawierają wyposażenie standardowe i/lub opcjonalne oraz prezentują niewielki wycinek naszej oferty. zedstawione
W każdym z modeli drzwi kompozytowych możesz wybrać dowolną kolorystykę, aplikacje,  
wyposażenie, a także wzory witraży, których pełną ofertę znajdziesz na www.vikking.eu

vikking.eu

Diplomat 3Z
Kolor: RAL 9016/7016

Diplomat B2
Kolor:RAL 9016/złoty dąb

Diplomat C3
Kolor:RAL 9016/1035

NOWOŚĆ
Crystal 01
Kolor: RAL 7006

Drzwi ze szkłem stepowanym.
W modelu CRYSTAL 01 szyba 
zewnętrzna pakietu częściowo 
zachodzi na powierzchnię skrzydła 
co daje niesamowity efekt.
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KOLORY DREWNOPODOBNE I PEŁNA PALETA KOLORÓW RAL - RÓWNIEŻ Z EFEKTEM PERŁOWYM

Nieograniczony wybór modeli, rozmiarów, kolorystyki oraz wyposażenia.

Nieszablonowe witraże w nieograniczonym wzornictwie, 
ręcznie tworzone we własnej pracowni przez najlepszych rzemieślników.

Zaawansowana technologia, najwyższej jakości komponenty, okucia 
oraz lakiery renomowanych producentów zapewniają wieloletnią bezawaryjną eksploatację.

Nieograniczony wybór modeli, rozmiarów, kolorystyki oraz wyposażenia.

Ciemny dąbDąb bagienny Jasny dąb Mahoń

Orzech WinchesterWłoski orzech

Złoty dąb

Dąb arktycznyDąb bielony

Kompozytowe drzwi VIKKING mogą być lakierowane w dwóch kolorach (z podziałem na stronę zewnętrzną oraz stronę 

wewnętrzną) oraz kilku wybarwieniach z każdej strony.

vikking.eu

Chroń swoją prywatność kiedy i jak chcesz

pakiet szybowy
SZYBA MLECZNA

pakiet szybowy
SZYBA PRZEZIERNA

Elektronicznie sterowane szkło ze zmienną przeziernością. 
Po załączeniu prądu cząsteczki ciekłych kryształów w folii LC przyjmują regularny układ, dzięki czemu 
szkło staje się przezierne.
Po wyłączeniu prądu folia LC z ciekłymi kryształami zmienia swój stan i staje się nieprzezierna. 

Diplomat 3Y

KOLORY Z EFEKTEM PERŁOWYM

K o m p o z y t o w e  d r z w i  V I K K I N G 

lak ie r o w an e s ą n ajw y ż s z e j  jako ś c i 

l a k i e r a m i .  A u t o r s k a  t e c h n o l o g i a 

lakierowania pozwala zastosować efekt 

perłowy na każdym kolorze z palety RAL.

Oznacz trwale i estetycznie numer Twojego domu.

EFEKTOWNE I PRAKTYCZNE - APLIKACJA NUMERU DOMU NA DRZWIACH

PAKIETY SZYBOWE W TECHNOLOGII PRIVALITE
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KOLEKCJA STONE STONE

Wyróżnij swoje drzwi oryginalną aplikacją z naturalnego kamienia, 
dostępną w wielu wariantach.

Poznaj ofertę energooszczędnych okien PVC

Zgrzew w technologii 

DOPASUJ OKNA DO FUNKCJONALNOŚCI 
POMIESZCZEŃ W TWOIM DOMU.

Wypełnienie 
rowka okuciowego Lakierowane 

wnęki

Zaczepy o podwyższonej
antywłamaniowości

POWIERZCHNIA SMOOTH

POWIERZCHNIA REAL WOOD

JEDYNE NA ŚWIECIE OKNA PVC 
Z DEKORACJĄ PROFILI REAL WOOD

Unikalny system dekoracji stworzony przez firmę   
VIKKING, jest przedmiotem międzynarodowej 
ochrony patentowej.

Dekoracja powierzchni profili PVC w technologii 
Real Wood eliminuje konieczność okleinowania 
profili i zapewnia wieczystą trwałość uzyskanej 
struktury. 

Okna Real Wood, w przeciwieństwie do okien 
drewnianych, nie wymagają kosztownych 
konserwacji powierzchni.

WZÓR PRZEMYSŁOWYZASTRZEŻONY
REAL WOOD

Innowacyjne rozwiązania 
dla energooszczędności i bezpieczeństwa
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KOLEKCJA KLASYCZNA



vikking.eu

KOLEKCJA STONE STONE

Wyróżnij swoje drzwi oryginalną aplikacją z naturalnego kamienia, 
dostępną w wielu wariantach.

Poznaj ofertę energooszczędnych okien PVC

Zgrzew w technologii 

DOPASUJ OKNA DO FUNKCJONALNOŚCI 
POMIESZCZEŃ W TWOIM DOMU.

Wypełnienie 
rowka okuciowego Lakierowane 

wnęki

Zaczepy o podwyższonej
antywłamaniowości

POWIERZCHNIA SMOOTH

POWIERZCHNIA REAL WOOD

JEDYNE NA ŚWIECIE OKNA PVC 
Z DEKORACJĄ PROFILI REAL WOOD

Unikalny system dekoracji stworzony przez firmę   
VIKKING, jest przedmiotem międzynarodowej 
ochrony patentowej.

Dekoracja powierzchni profili PVC w technologii 
Real Wood eliminuje konieczność okleinowania 
profili i zapewnia wieczystą trwałość uzyskanej 
struktury. 

Okna Real Wood, w przeciwieństwie do okien 
drewnianych, nie wymagają kosztownych 
konserwacji powierzchni.

WZÓR PRZEMYSŁOWYZASTRZEŻONY
REAL WOOD

Innowacyjne rozwiązania 
dla energooszczędności i bezpieczeństwa

Kolory drewnopodobne

Okna lakierowane we wszystkich
kolorach z palety RAL

Nieograniczone możliwości konfiguracji

KOLEKCJA KLASYCZNA



Poznaj ofertę energooszczędnych okien PVC

21-500 Biała PodlaskaP.W. VIKKING KTS Sp. z o.o. Aleja Solidarności 4 tel. +48 83 342 10 91 bok@vikking.eu

vikking.eu

KOMPLEKSOWA OFERTA 

ENERGOOSZCZĘDNEJ STOLARKI OTWOROWEJ

DRZWI PVC

Nieograniczone możliwości konfiguracji rozmiarów, wyposażenia i kolorystyki.
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