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Nasi Klastrowicze

Budownictwo energooszczędne i pasywne zyskuje z każdym rokiem coraz większą popularność. Inwestorzy chcą minimalizować
zużycie energii do minimum, w trakcie eksploatacji budynków.
Firma VIKKING wychodząc naprzeciw tym potrzebom opracowała
innowacyjny system drzwi kompozytowych o bardzo wysokim poziomie ochrony przed utratą ciepła. VIKKING to ekskluzywne drzwi
stworzone dla wymagających i ceniących wysoką jakość klientów.
Drzwi VIKKING dedykowane są przede wszystkim do budownictwa
indywidualnego, ale też do budownictwa przemysłowego, dla inwestorów, którym zależy na wysokiej jakości i estetyce stosowanych produktów i komponentów.
Oferowany „System Kompozytowych Drzwi Wejściowych”, będący
przedmiotem międzynarodowej ochrony patentowej, wykorzystuje nowoczesne, zaawansowane technologicznie skrzydła drzwiowe, które wytwarzane są w technologii kompozytu zbrojonego
włóknem szklanym. Drzwi kompozytowe z Linii ARCTIC, oparte na
skrzydle o grubości 60 mm posiadają doskonałe parametry izolacyjności termicznej. Potwierdza to m.in. Certyfikat na współczynnik przenikalności cieplnej, który wynosi Ud= 0,81 W/m2K. Tak więc
zastosowanie drzwi energooszczędnych drzwi VIKKING ma ogromny wpływ na obniżenie zapotrzebowania budynku na ciepło.

VIKKING
– drzwi dedykowane
dla budownictwa energooszczędnego
i pasywnego

Dla zachowania wszystkich wyjątkowych parametrów drzwi kompozytowych, firma VIKKING poleca stosowanie ciepłego montażu
przy instalowaniu drzwi w budynku. Rekomendowane jest wykonanie montażu przez autoryzowanych serwisantów. Ekskluzywne
drzwi kompozytowe VIKKING spełniają z nawiązką zarówno oczekiwania klientów pod kątem estetyki, atrakcyjności wizualnej,
jak i parametrów technicznych ze względu na niespotykaną w innych tradycyjnych technologiach odporność skrzydeł na ekstremalne warunki atmosferyczne przy zachowaniu doskonałych parametrów izolacyjności termicznej oraz trwałości przez dziesiątki lat.
Nie tylko właściwości termoizolacyjne przemawiają na korzyść
drzwi kompozytowych VIKKING, ale również niemal nieograniczone możliwości wzornictwa i kolorystyki, co umożliwia dopasowanie wyglądu drzwi do preferencji klienta. Dzięki realizacji indywidualnych zamówień każdy może posiadać niepowtarzalne, jedyne
w swoim rodzaju drzwi wejściowe, charakteryzujące się wysoką
estetyką wykonania. Specjaliści firmy VIKKING nieustannie pracują nad wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań mających na
celu ulepszenie zarówno parametrów termoizolacyjnych drzwi,
jak i właściwości estetycznych i wizualnych.
Nowością niedostępną w żadnych 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.
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Innym wprowadzonym rozwiązaniem jest dekoracja skrzydeł
drzwiowych frezowaniami 3D, stosowanie zlicowanych elementów INOX czy też wybór struktury skrzydła – drewnopodobnej lub
smooth (gładkiej). Możliwości dowolnych konfiguracji wszystkich
tych elementów zdobienia, połączone z dostępnością lakierowania
w kolorach drewnopodobnych lub kolorach RAL, sprosta nawet
najbardziej wymagającym oczekiwaniom klientów.
Rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na docinanie skrzydeł na zamawiane przez klienta wymiary i bieżące realizacje zamówienia
praktycznie w każdym standardzie wymiarowym. Możliwość dostosowania drzwi do istniejących otworów budowlanych poprzez
skrócenie lub zwężenie, a także szeroki wybór dostępnych modeli i wymiarów skrzydeł drzwiowych pozwala na montaż drzwi VIKKING zarówno w nowo budowanych budynkach, jak też remontowanych posiadających nietypowe otwory pod drzwi. Kompozytowe
drzwi wejściowe VIKKING posiadają wszystkie unijne certyfikaty CE,
gwarantujące nabywcom bezproblemowe użytkowanie produktu oraz poświadczające o jego wysokiej jakości. Wyroby posiadają
także certyfikaty stanowiące dowód ich dużej wytrzymałości - są to
między innymi świadectwa badań, podczas których przetestowano
produkt pod względem wodoszczelności, przepuszczalności powietrza, czy też odporności na włamania. Ze względu na duży autorytet instytucji przeprowadzających testy, stanowią one gwarancję
wysokiej jakości wyrobu, zapewniając zgodność z normami PN-EN.
Drzwi VIKKING charakteryzuje niespotykana w innych technologiach żywotność skrzydeł, wieloletnia trwałość techniczna skrzydła
objęta jest 25 letnią gwarancją. Możliwe jest stosowanie drzwi przylgowych lub bezprzylgowych wariantowo zespolonych z ościeżnicą
PVC lub z najwyższej jakości drewna meranti. Drzwi 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.
Kompozytowe drzwi wejściowe VIKKING łączą w sobie estetykę drewna, lekkość aluminium i odporność stali, a jednocześnie
są wolne od wad przynależnych tym materiałom, dzięki czemu
zapewniają znakomitą ochronę domu na długie lata.
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