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VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT Sweden AB
Strömfallsvägen 53 . 135 49 Tyresö . Sweden

Tel:  +46 (0)8 770 01 70 . Fax: +46 (0)8 770 01 83 . e-mail: VIKING-se@VIKING-life.com

Fördelen med VIKING
VIKING är ett globalt marknadsledande företag som sysselsätter ca. 1200 medarbetare.  
Vi tillverkar och servar säkerhetsutrustning till räddningstjänster, passagerar- och fraktfartyg, 
installationer till havs, fiskefartyg, försvaret, flyget och fritidsseglare. 

I världen representeras VIKING-koncernen av ett unikt globalt nätverk med omkring  
40 lokalkontor och ca. 270 servicestationer.



VIKING brandskydd

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S

Svensk



DuPont™
VIKING är en DuPont™ NOMEX® Quality Partner, 
vilket innebär att vi ställer höga krav på alla våra 
produkter, som genomgår omfattande tester för en 
garanterat bra kvalitet. 

W.L. Gore
VIKING är en licensierad partner som är godkänd av 
W.L.Gore. 

VIKING har ett samarbetsavtal med 
PBI Performance Products, Inc. 



Välkommen till VIKING brandskydd 
Senaste design och teknik för komfort och skydd 

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT
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Inom VIKING förstår vi att en lätt och smidig brand-
dräkt är viktig för din säkerhet och rörlighet vid farligt 
arbete. 

Används av räddningstjänster över hela 
världen 

VIKINGs moderna branddräkter har utvecklats i nära 
samarbete med våra internationella kunder. Det bety-
der att vi kan leverera såväl nya dräkter med special-
funktioner som standardmodeller. 

Kundanpassade och godkända 

Vi kan kundanpassa enligt godkända standarder eller 
till högre skyddsnivå. Alla VIKINGs branddräkter uppfyl-
ler internationella krav i fråga om värmestrålning och 
brandskydd, t.ex. EN469, NFPA och SOLAS. 
.

Om VIKING
VIKING är marknadsledande inom brandskydd till sjöss 
och erbjuder viktig skyddsutrustning för kommersiella 
fartyg, färjor och fiskebåtar samt anläggningar till havs, 
militära förband och räddningstjänster. 

VIKING har sitt huvudkontor i Danmark. VIKINGs unika 
nätverk med flertalet dotterbolag, agenter och ca 270 
certifierade servicestationer världen över vilket gör oss 
till en global leverantör som erbjuder kostnadseffektiv 
och bekväm service när och där den behövs. 

Att arbeta inom räddningstjänsten är en svår uppgift
Din skyddsklädsel bör inte försvåra den ytterligare 
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VIKING erbjuder ett brett sortiment av branddräkter och tillbehör som 
minskar påfrestningarna till följd av värme 

Brandskydd frånVIKING
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Innovativ design med material 
i världsklass  
VIKINGs nyskapande design gör att brandmannen kan 
spara energi och koncentrera sig helt på att rädda liv. 
Våra konstruktörer kan textiler och vet vad som krävs 
för att skapa branddräkter med den bästa kombina-
tionen av material och funktioner för optimalt skydd, 
hållbarhet och rörelsefrihet. 

Vi erbjuder ett brett sortiment av branddräkter - med 
eller utan fuktbarriär - vilka uppfyller kundernas krav 
över hela världen. 
 
Allt handlar om den kritiska tidsfaktorn 
Vår främsta uppgift är att erbjuda skydd mot värme 
och brand, mot övertändning och påfrestningar till 
följd av värme. 

Skillnaden mellan smärta och andra gradens bränn-
skada är endast ca. 12°C högre hudtemperatur.  
Dessutom förbrukar en stressad brandman upp till  
30-40 % mer luft, vilket minskar luftflaskans använ-
dartid. VIKING erbjuder branddräkter med minsta 
möjliga vikt i förhållande till skyddsnivån. 

Våra specialutformade branddräkter med flera ter-
miska skikt, god ventilation och bra rörlighet förläng-
er insatstiden genom att det tar längre tid innan man 
måste dra sig tillbaka på grund av värmen. 
 
Kvalitet och komfort
VIKINGs branddräkter tillverkas helt av förstklassiga 
material. Vi har ett nära samarbete med exempelvis 
W.L. Gore & Associates och DuPont™. 

Våra designer vet att bra passform och extra detaljer 
är viktiga för bekvämlighet under långa arbetspass. 
Kontakta oss och se själv vad som gör VIKINGs brand-
dräkter så speciella. 



Material
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VIKING tar säkerheten på allvar och
 använder endast förstklassiga material

TI-technology är en 
patentskyddad väv med 
dubbla skikt. 

De två skikten är  
sammanvävda med ett 
speciellt vävmönster  
som gör att den snillrika  
väven fungerar  
effektivt.

Väven reagerar mot den 
extrema hetta som  
upplevs vid brand-
bekämpning. 
NOMEX® dras samman så 
att KEVLAR-skiktet krusas 
och förblir oskadat. 

Det krusade KEVLAR®-
skiktet skapar en luftficka 
som ger bäraren bättre 
värmeisolering när det är 
som mest angeläget. 

Yttermaterial

NOMEX® Tough 
(NOMEX® Delta T) ytterväv 
Den hållbara ytterväven består av 75 % 
NOMEX®-fibrer, 23 % KEVLAr® för starkt 
termiskt skydd och 2 % P140-fibrer för  
antistatiska egenskaper. 

NOMEX® TI-technology™ 

dubbelskyddande ytterväv 
Detta material ger högsta termiska skydd och 
har enastående textilegenskaper och slitage-
styrka, är lätt att hantera och har snyggt  
utseende. Tillägg av en fuktbarriär binder 
luften för bästa isolering.  

NOMEX® III
Detta klassiska material har använts i många år 
och är fortfarande populärt bland brandmän 
över hela världen. 

PBI MATrIX®

PBI Matrix®-materialet innehåller ett starkt 
invävt nät av aramidfiber som säkerställer 
hållbarhet och ger ett överlägset värme- och 
flamskydd. 

Fuktbarriär: GOrE-TEX® Airlock® 
GOrE-TEX® Airlock® erbjuder en unik kom-
bination av värmeskydd och fuktlås. En vär-
mestabil och kemiskt beständig avskiljare av 
silikonskum på ett GOrE-TEX®-membran ger 
en hållbar isolerande luftkudde. Den nyskap-
ande konstruktionen ger bästa värmeskydd 
utan klumpigt isoleringsskikt. Materialet består 
av 50 % Melamin-harts, 25 % Paraaramid och  
25 % Meta-aramid med silikonavskiljare. 
Det är laminerat med fleece som skyddar 
membranet. 

VIKING erbjuder flera typer av 
GOrE-TEX® fuktbarriärer 

NOMEX® TI-technologyTM
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Brandkårer över hela världen väljer utryckningsutrust-
ning från VIKING på grund av den förstklassiga 
kvaliteten. VIKINGs utryckningsjackor är bäst i klassen 
- från funktion till finish. 

VIKINGs designer använder särskilda materialkombi-
nationer som gör utryckningsjackorna så lätta och 

flexibla som möjligt i förhållande till deras funktiona-
litet och hållbarhet. 

Jackorna har allt som kan hjälpa brandmännen att 
fokusera på släckningsarbetet – från en konstruktion 
som förbättrar rörligheten till funktioner som gör att 
det är enkelt att komma åt viktig utrustning utan att 
behöva kompromissa med komfort och skydd. 

Lätta, flexibla och med en mängd specialfunktioner 

Funktioner 

VIKING brandjackor 

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT
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Dragsko i midjan Fuktavvisning i jackans nederkant Kardborrelapp  Jackan är förlängd nedtill för 
optimalt skydd 

Mobiltelefonficka fram Namnlapp Innerficka Huvan förvaras i kragen 

Raglanärmar för större rörelsefrihet KEVLAR®-förstärkningar på 
armbågarna 

Tubstickade muddar av NOMEX® Avtagbar karbinhake 





VIKING byxor 
Lätta, flexibla och med en mängd specialfunktioner 

Precis som i våra utryckningsjackor använder vi bara 
de bästa materialen i våra byxor, för maximal komfort 
och funktionalitet. 

En viktig funktion är att vi använder en unik konstruk-
tion och särskilda hängslen för att hjälpa brandmän-
nen att spara energi genom att byxornas vikt överförs 
från axlarna till höfterna. 

VIKINGs utryckningsbyxor har många funktioner som 
gör att de garanterat håller länge och är lätta att röra 
sig i. 

Titta närmare på vad som ingår som standard i våra 
utryckningsbyxor. 

Funktioner 

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT
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KEVLAR®-förstärkningar på sätet Förböjda knän och KEVLAR®-
förstärkningar

Fuktavvisning nedtill på byxbenen 

Två radiofickor på bröstet Starka hängslen med spännband 
av NOMEX®-väv

Elastisk indragning i midjan för ökad 
komfort 

Elasticiteten i hängslena sitter högt 
upp för flexiblare justering och ökad 
komfort 

Slitstarkt dubbelt blixtlås fram Blixtlås i sidan Kardborrelapp på båda benen Verktygsögla i benfickorna 
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Branddräkt 
PS6806/PS6856

Har utvecklats i nära samarbete med 
professionella brandinstruktörer 

Material

NOMEX® Ti-Technology dubbelskyddande ytterväv (se sida 
5) erbjuder bästa möjliga termiska skydd. Har enastående 
textilegenskaper och slitagestyrka, är lätt att hantera och 
har snyggt utseende. GOrE-TEX® Airlock® fuktbarriär. 

Jacka

n  Fickor: två sidofickor, två radiofickor, en ficka under  
klaffen med två öppningar 

n  Dragsko i midjan och längst ned 
n  Löstagbar huva i kragen med elastisk öppning 
n  Vätskespärr i ärmarna, bakom klaffen och i fållen 
n  Flera hällor för radio och lampor 
n  KEVLAr®-förstärkningar på armbågarna 

Byxa

n  KEVLAr®-förstärkningar på knäna och sätet 
n  Fickor: Byxorna har två sidofickor med hällor för radio  

på insidan, och två radiofickor på bröstet
n  Byxorna finns även med Act Safe-sele 

Branddräkten finns även utan reflexer för träningsbruk 
(PS6805/6855) 



11WWW.VIKING-FIrE.SE

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT

Branddräkt

Material

NOMEX® Tough ytterväv med starkt termiskt skydd och 
antistatiska egenskaper 

Jacka

n  Fickor: Två sidofickor, två innerfickor, två radiofickor  
och en telefonficka 

n Filtförstärkningar på axlarna 
n  Dragsko i midjan och längst ned 
n  Blixtlås nertill i ärmarna 
n  Löstagbar huva i kragen med elastisk öppning 
n  Flera hällor för radio och lampor, hällor för två typer  

av brandmansbälten och en hake för yxa 

Byxa

n  Fickor: Två sidofickor och en knivficka på höger ben,  
två radiofickor på bröstet 

n  Hög midja 
n  Byxorna finns även med Act Safe-sele 

PS6111/PS6140

Kort jacka och byxa med hög midja

Branddräkt 
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Högkvalitativ 
branddräkt 
Jacka PS8100 och byxa PS8150 

Branddräkt av högsta kvalitet i fråga 
om design och skikt

Uppfyller kraven i EN469-2005, EN342 och EN343. 

NyHET!

Material

NOMEX® Ti-Technology med 3-lager GOrE-TEX®

Jacka

n Fickor: Två radiofickor och en maskficka på höger bröst,  
två sidofickor, en mobiltelefonficka och en innerficka 

n  Högkvalitativa muddar med förstärkta tumgrepp 
n  Dragsko i midjan för extra komfort 
n  Extra axelvaddering som ger ökat skydd för rökdykare 
n  Dubbelt blixtlås fram 
n Karbinhakehållare på båda sidor
n  remmar för mikrofoner 
n  Nummerlapp på båda ärmarna 
n  Ytterhjälmhuva

Byxa

n Fickor: Två fyrkantiga fickor, två genomgångsfickor med  
tillslutning som skyddar mot vatten och eld, 

 mobiltelefonficka och radioficka 
n  Förböjda knän och löstagbara knäskydd med fickor för  

två olika storlekar samt KEVLAr®-förstärkningar
n  Avtagbara hängslen 
n Kardborreindragning på byxbenen 
n  Karbinhakehållare på båda sidor
n  Förstärkningar på benens nederkant  

och på insidan av byxorna
n Fuktavvisning i benen



CE-godkänd enligt EN469

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT
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Högkvalitativ 
branddräkt 

Högkvalitativ 
hel dräkt 
Hel dräkt PS8180 

Branddräkt av högsta kvalitet i fråga 
om design och skikt

Material

NOMEX® Ti-Technology med 3-lager GOrE-TEX®

Hel dräkt 

n Fickor: Två radiofickor och en maskficka på höger bröst, 
en mobiltelefonficka, två blixtlåsförsedda fickor under 
framvecket, en innerficka, två fyrkantiga fickor, två  
genomgångsfickor med tillslutning som skyddar mot  
vatten och eld 

n Högkvalitativa muddar med förstärkta tumgrepp 
n Dragsko i midjan för extra komfort 
n Extra axelvaddering som ger ökat skydd för rökdykare 
n Dubbelt blixtlås fram 
n Karbinhakehållare på båda sidor 
n remmar för mikrofoner 
n Nummerlapp på båda ärmarna 
n Ytterhjälmhuva
n Borttagbara knäskydd med fickor för två storlekar 
n Förböjda knän med KEVLAr®-förstärkningar 
n Förstärkningar på benens nederkant och på insidan av 

byxorna 
n Kardborreindragning på byxbenen 
n  Avtagbara hängslen

Uppfyller kraven i EN469-2005, EN342 och EN343. 

NyHET!
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Högkvalitativ 
befälsdräkt
Jacka PS8200 och byxa PS4000 

Ny befälsdräkt med särskilt tonvikt 
på alla detaljer

Jacka uppfyller kraven för EN531, EN471, prEN1149-5, EN342, EN343.
Byxa uppfyller kraven för EN531, prEN1149-5, EN342, EN343 

Material

Jacka: 2-lager GOrE-TEX® Hannover II med termiskt skikt
Byxa: NOMEX® GOrE-TEX® 

Jacka 

n Fickor: Två radiofickor på bröstet och två radiofickor på  
ryggen, två sidofickor, en mobiltelefonficka, en pennficka 
på vänsterarmen, tre fickor under framvecket (varav 

 en i A4-storlek), två blixtlåsförsedda innerfickor (A5-storlek) 
n  Avtagbart foder 
n  Dragsko i midjan för extra komfort 
n  Dubbelt blixtlås fram 
n  Karbinhakehållare på båda sidor 
n  remmar för mikrofoner 
n  Nummerlapp och kardborrejustering på högerärmen 
n  Flexibla, förböjda ärmar 
n  Fuktavvisning i ärmarna och i jackans nederkant 
n  Specialtecken för rygg och front
 
Byxa

n Fickor: Två fyrkantiga fickor, två genomgångsfickor med  
tillslutning som skyddar mot vatten och eld, mobiltelefon-
ficka och radioficka 

n  Avtagbara hängslen 
n  Elastisk indragning i midja och bältesremmar 
n  Nummerlapp på vänster sida 
n  Förböjda knän med förstärkningar 

och borttagbara knäskydd 
n  Indragning på byxbenen med blixtlås  

och kardborreband 
n  Förstärkningar på benens  

nederkant och på insidan av  
byxorna

NyHET!
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Högkvalitativ 
befälsdräkt

Jacka för brandchefer med 
namnskylt på ryggen 
Jacka PS6520 

Material

NOMEX® III yttermaterial 

Jacka 

n Fickor: Två sidofickor, en ficka på höger sida med  
plats för telefon, en radioficka uppe och en 
nere till vänster samt en innerficka 

n  Löstagbar huva 
n  Dragsko i midjan 
n  Namnskylt på ryggen 
n  Hällor för två olika bältestyper och hake för yxa 
 

Jacka uppfyller kraven för EN531, EN471, prEN1149-5, EN342, EN343.
Byxa uppfyller kraven för EN531, prEN1149-5, EN342, EN343 
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VIKING erbjuder flera tillbehör för brandbekämpning, t.ex. hjälmar, stövlar, skyddshandskar,  
underkläder och huvor. 

Alla tillbehör från VIKING är utvalda för sin höga kvalitet, hållbarhet och enastående skydds- och  
komfortegenskaper. De är godkända enligt gällande normer. 

Tillbehör från VIKING



Finns också med alu-överdrag som tål gnistor eller hölje som 
kan torkas av vid nedsmutsning. 

F067000 
VIKING pontonbåt

n Finns utan isolering som 1-timmes räddningsdräkt eller 
 med isolering som 6-timmars räddningsdräkt. 

n  Flytskum i avtagbart foder. Dräkten är inte godkänd för 
användning utan räddningsväst. 

n  Lampa, visselpipa, radiofickor, lyftsele och fickor med 
neoprenhandskar. 

n  Finns med fast stövel eller socka. 

Eftersom dräkten är avsedd för arbete har stor omsorg 
ägnats åt komfort och slitstyrka. Elastisk insnävning i ryggen 
säkerställer god passform och på knäna och sätet finns extra 
förstärkningar. 

n Ny förstklassig kombidräkt 
med godkännanden enligt 
SOLAS och EN469. 

n  Vattentätt GOrE-TEX®-
membran ser till att 
dräkten inte blir väsentligt 
tyngre än en vanlig brand-
dräkt och säkerställer att 
komforten är den bästa.  

n  Dräkten är försedd med 
fasta stövlar. 

n  Neoprenhandskar och 
mössa medföljer. 

n Idealisk för  sjöräddning på vatten och på is. 

n  Mycket lätt och försedd med handtag för snabb och 
enkel transport. 

n  L: 266 cm B: 147 cm H: 36 cm.

n  Vikt: 18 kg.

PS4007
Kombinerad brand- och räddningsdräkt

Den idealiska lösningen för räddningsuppgifter och 
 brandbekämpning i kustnära områden.

PS9308
VIKING SOLAS uppblåsbar räddningsväst

n Flytförmåga på 
 180 Newton. 

n  Uppblåses automatiskt, 
manuellt eller med 
munnen. 

n  Försedd med SOLAS- 
godkänd lampa, vissel-
pipa och lyftstropp. 

n  Grenband för bästa 
flytläge. 

Det har blivit ökat fokus på sjöräddning i kustnära områden och därför är det viktigt  
att i tid överväga vilken räddningsutrustning som behövs för en optimal beredskap

Sjöräddning i kustnära områden

PS4170
VIKING räddnings/arbetsdräkt

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT
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Vi erbjuder flera produktpaket och system som är 
standard eller skräddarsydda och certifierade enligt de 
senaste kraven.

VIKING har sitt huvudkontor i Danmark. Våra 
produkter tillverkas vid fabriker i Danmark, Norge och 
Thailand. 

Personlig skyddsutrustning tillverkas med en kombination av modern  
teknik och skickliga hantverkare 

Global produktion

VIKING är en prisbelönad arbetsplats. Vår satsning på 
kvalitet och säkerhet tillsammans med våra lojala och 
erfarna medarbetare ger oss en enastående arbets-
miljö. 

VIKING tillämpar integrerad produktion med gemen-
sam global planering. Särskild specialkompetens eller 
speciellt kunnande har koncentrerats till enskilda 
fabriker. 

Alla våra fabriker följer enhetliga riktlinjer och arbe-
tar med identiska system och procedurer. Standarden 
ISO 9000 säkerställer konsekvent och standardiserad 
kvalitet i enlighet med specifikationerna. 

VIKING Life-Saving Equipment



Adresser
VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S
(Headquarters)
Saedding ringvej 13
6710 Esbjerg V
Denmark

Tel:  +45 76 11 81 00
Fax: +45 76 11 81 01
e-mail: viking@viking-life.com

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT China
Unit 1206-07 CITS Building
1277 Beijing West road
200040 Shanghai
Pr China

Tel:  +86 21 6289 9922
Fax: +86 21 6289 3597
e-mail: ch@viking-life.com

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT Estonia AS
Mäealuse 30 C
12618, Tallinn
Estonia

Tel:  +372 670 36 22
Fax: +372 670 36 26
e-mail: eme@viking-life.com

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT Oy, Finland
Pääskykalliontie 13
F-21420 LIETO
Finland

Tel:   +358-(0)2-489 500
Fax:: +358-(0)2 489 5011
e-mail: viking-fi@viking-life.com

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT 
France S.a.r.l.
41, rue Michel Ange
91026 EVrY CEDEX
France

Tel:  +33 (0) 160 87 09 00 
Fax: +33 (0) 160 87 09 01
e-mail: viking-f@viking-life.com

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S
Veddeler Damm 32 - 34
20457 Hamburg
Germany

Tel: +49-(0)40 670 10 25
Fax: +49-(0)40 670 10 67
e-mail: viking-d@viking-life.com

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT 
Hong Kong Ltd.
Unit 1, 2/F, Chuan Kei Factory Building
15-23 Kin Hong Street, Kwai Chung
New Territories
Hong Kong

Tel: +852 24297878/24252410
Fax: +852 24236228
e-mail: viking-hk@viking-life.com

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT Ltd.
Ferry House
South Denes road                                                  
Gt Yarmouth
Norfolk – Nr30 3 PJ                                            
Great Britain       
                                                                                                    
Tel:  +44 (0) 1493 850250
Fax: +44 (0) 1493 851222
e-mail: viking-uk@viking-life.com

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT Ltd. 
- Southampton
Hamble Court, Hamble Lane
Southampton, Hampshire SO31 4QL
Great Britain

Tel:  +44 (0) 2380 454184
Fax: +44 (0) 2380 454284
e-mail: vikingsth@viking-life.com

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT Ltd. 
- Aberdeen Unit 19
Ocean Trade Centre
Minto Avenue
Alterns, Aberdeen AB12 3JZ
Great Britain

Tel:  +44 (0) 1224 898969
Fax: +44 (0) 1224 894565
e-mail: vikingabz@viking-life.com

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT Iceland ehf.
VIKING Björgunarbúnaður
Hvaleyrarbraut 27
220 Hafnarfjörður
Iceland

Tel.: +354-544-2270
Fax: +354-544-2271
e-mail: viking-is@viking-life.com

VIKING Life-Saving Equipment B.V.
P.O. Box 266
3330 AG Zwijndrecht
The Netherlands

Tel: +31-78-610 28 33
Fax: +31-78-610 33 61
e-mail: viking-nl@viking-life.com

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT Norway AS
Idrettsveien 
Straume Næringspark
NO-5353 Straume (Bergen)
Norway

Tel: +47-815-00- 325
Fax: +47-56-32 61 10
e-mail: bergen@viking-life.com

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT Norway AS
Brobekkveien 101, P.O. Box 194
Alnabru
NO-0614 Oslo
Norway

Tel: +47-815-00- 325
Fax: +47-22-64 62 61
e-mail: viking-n@viking-life.com

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT russia
Vyborgskaya Emb. 61
Aquatoria Business Centre
Office 312
197 342 St. Petersburg
russia

Tel. +7 812 335 9352
Fax +7 812 335 9354
e-mail: mb@viking-life.com

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT Pte LTD  
14 Loyang Way 4
Loyang Industrial Estate
Singapore 507601

Tel: +65 6424 9200
Fax: +65 6424 9210
e-mail: viking-sg@viking-life.com

VIKING Life-Saving Equipment 
(SA) (Pty) Ltd
31 Carlisle Street, Paarden Eiland, 7405
P.O. Box 1339, Cape Town, 8000 
South Africa 

Tel: +27 21 5075879 
Fax: +27 21 5075878 
e-mail: viking-sa@viking-life.com

VIKING Life-Saving Equipment (SA) (Pty) Ltd
Units No.2 Seevbrook Park 
201 Chamberlain road
Jacobs, Durban
South Africa

Tel: +27 31 4681261 
Fax: +27 21 4681250 
e-mail: vikingdbn@viking-life.com

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT Iberica S.A.
c/General Pardinas 112 bis, bajo B
28006 Madrid
Spain

Tel: +34-91-5624833
Fax: +34-91-5613805
e-mail: viking-e@viking-life.com

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT Sweden AB
Strömfallsvägen 53
135 49 Tyresö
Sweden

Tel: +46 (0)8 7700170
Fax: +46 (0)8 7700183
e-mail: viking-se@viking-life.com

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT
(Middle East)
AL JADAF SHIPDOCKING YArD
P.O.Box 13448
Dubai UAE (United Arab Emirates)

Tel: +971-4-324 3555
Fax: +971-4-324 3444
e-mail: viking-uae@viking-life.com

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT (America), 
Inc.
1400 NW 159St., Suite 101
Miami. Florida 33169 
U.S.A.

Tel:  +1 (305) 614-5800
Fax: +1 (305) 614-5810
e-mail: usasales@viking-life.com

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT

19WWW.VIKING-FIrE.SE
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