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PRESIDENT
Modele President to drzwi z najgłębszymi przetłoczeniami z dostępnych na rynku. Atrakcyjny 
wzór w połączeniu z wyraźnym usłojeniem drewna – zwłaszcza w kolorze złotego dębu 
– sprawia, że modele z tej kolekcji cieszą się największym powodzeniem wśród klientów 

ceniących sobie urok klasyki.

P.W. VIKKING KTS Sp. z o.o.

Biuro Obsługi Klienta: 

tel. 83/ 342 10 91

fax 83/ 342 67 81

bok@vikking.eu

www.vikking.eu

www.vikking.pl

www.drzwikompozytowe.pl

www.pasywnedrzwi.pl

ARCTIC
Kolekcja Arctic to ekskluzywna linia stworzona dla wymagających 
i  ceniących wysoką jakość klientów. Elegancja tradycyjnego wzornictwa 
łączy się z nowoczesnymi aplikacjami ze szlachetnej stali nierdzewnej. 
Bogactwo wzorów i kolorów oraz doskonałe parametry techniczne 
zapewnią bezpieczeństwo miru domowego, a zarazem nadadzą szczególny 
i niepowtarzalny charakter każdemu wejściu.

DIPLOMAT
Modele z kolekcji Diplomat to drzwi dla wymagających, którzy 
poszukują nowoczesnych rozwiązań, godzących trwałość 
i  bezpieczeństwo z estetyką wykonania. Kolekcja powstała 
z  połączenia znanej na rynku jakości kompozytowych drzwi 
wejściowych Vikking z aktualnymi trendami w projektowaniu 
konstrukcji drzwiowych.

http://www.infoarchitekta.pl/firmy/V/1576-vikking-kts.html
mailto:bok@vikking.eu
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