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Technologia
produkcji

W 1996 roku otworzyliśmy w Pyskowicach nasz pierwszy zakład,
w którym rozpoczęliśmy produkcję wysokiej klasy okien, drzwi
oraz rolet. Dziś nasze zaplecze technologiczne obejmuje kompleks produkcyjny, który mieści w sobie trzy w pełni skomputeryzowane hale produkcyjne, wyposażone w 8 linii zgrzewająco-czyszczących oraz centrum produkcyjno-magazynowe. Obecnie
należymy do wiodących producentów stolarki otworowej. W naszej ofercie znaleźć można szeroką gamę produktów z PVC i ALU,
m.in.: okna, drzwi wejściowe, drzwi przesuwne, drzwi tarasowe,
rolety zewnętrzne, parapety, a także inne towary uzupełniające
stolarkę okienno-drzwiową. Stosowana przez nas innowacyjna
technologia produkcji przez zespół ekspertów branżowych uznana została za rozwiązanie nr 1 w przemyśle okiennym. Wysoka
jakość naszych produktów to także efekt konsekwentnie realizowanej polityki jakości opartej na systemach: ISO 9001:2008
i EUROCOLOR QUALITY (EQ). Od lat z uporem stawiamy na nowoczesność, dzięki czemu mamy dziś największy na rynku wybór
okien kategorii premium.

Dobre drzwi to wizytówka każdego domu, ale także gwarancja bezpieczeństwa.
Osoby decydujące się na produkty EUROCOLOR wybierają najwyższą jakość, za którą
stoją zaawansowane technologicznie rozwiązania. Duży wybór gotowych modeli
oraz bogate wzornictwo sprawiają, że nasi klienci mogą cieszyć się komfortem użytkowania oraz harmonią kształtów i kolorów.

Drzwi, które znalazły się w naszej ofercie, produkowane są zarówno z PVC,
jak i z włókna szklanego. W tym drugim przypadku korzystamy z nowoczesnego i niezwykle trwałego tworzywa RAU-FIPRO®.
Od nowoczesnych drzwi wymaga się dużej stabilności oraz wytrzymałości.
Nasze produkty wyposażone zostały w specjalne kształtowniki stalowe,
posiadają także wzmocnione naroża. Dzięki przemyślanym rozwiązaniom
wyroby sygnowane znakiem EUROCOLOR charakteryzują się dużą trwałością.
Zapewniając najwyższy komfort użytkowania, nie zapominamy o kwestii bezpieczeństwa. Nasze drzwi wyposażone zostały w wygodne klamki,
gałki, pochwyty oraz dodatkowe akcesoria, których żywotność liczona jest
w tysiącach cykli. Wysoki standard bezpieczeństwa zapewniają odpowiednio dobrane zamki oraz wkładki.
Nie lubimy barier, tak samo jak niepotrzebnych kompromisów. W naszej
ofercie znaleźć można stabilne profile progowe o różnych wysokościach, które nie tylko gwarantują swobodę przejścia, ale także pozwalają
na utrzymanie w domu ciepła.
Oferujemy bogatą paletę gotowych modeli: od klasycznych, po nowoczesne i ekskluzywne. To jednak nie wszystko! Klienci, którzy mają własny
pomysł na drzwi, zamówią u nas produkty o dowolnych wymiarach oraz
o nietypowych kształtach.
Zadbaliśmy o kompleksową ofertę, ale także o bogate wzornictwo. Dzięki
temu klienci, którzy wybierają nasze drzwi oraz okna, mogą cieszyć się
harmonią kształtów i kolorów.
Potrzeby oraz możliwości finansowe klientów są różne. Doskonale to rozumiemy! U nas znaleźć można modele na każdą kieszeń: od klasy Bronze,
Silver, przez Gold, aż po Gold Plus.

Przedstawione w katalogu rozwiązania to proponowany standard ofertowy.
Możliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwiązań.

Drzwi
wejściowe
Nasze drzwi łączą w sobie wyjątkowe walory estetyczne z funkcjonalnością, znakomitymi właściwościami termoizolacyjnymi oraz dużą trwałością. Drzwi wejściowe EUROCOLOR chętnie wybierane są przez najbardziej wymagających klientów, ceniących niepowtarzalny wygląd,
komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo. Rozwiązania, jakie proponujemy, idealnie sprawdzają się zarówno w przypadku budownictwa
klasycznego, jak i budownictwa energooszczędnego.

Drzwi wejściowe
Potrzeby oraz możliwości finansowe klientów są różne, dlatego w naszej ofercie znalazły się modele
na każdą kieszeń:
klasa BRONZE:
Drzwi PVC dedykowane osobom szukającym produktów w niskiej cenie z zachowaniem optymalnego
standardu wyposażenia (dostępny model: Opti).
klasa SILVER:
Modele do klasycznych i nowoczesnych budynków, dla klientów ceniących oszczędność energii połączoną
z komfortem i spokojem na długie lata w przystępnej cenie (dostępne modele: Global i Novel).
klasa GOLD:
Zaprojektowane i wykonane z tworzywa PVC oraz markowych komponentów, spełniające wymogi budownictwa niskoenergetycznego, pretendujące do rozwiązań w budynkach pasywnych (dostępny model: Duotherm).
klasa GOLD PLUS:
Drzwi przyszłości z ultranowoczesnego tworzywa nowej generacji RAU-FIPRO® (następca PVC), zapewniające najwyższą energooszczędność, trwałość i stabilność nieosiągalną w przypadku tradycyjnych drzwi PVC
(dostępny model: Energo+).

BRONZE, Silver,
Gold, Gold plus

klasy

Drzwi wejściowe

Drzwi wejściowe EUROCOLOR, wykonane z wysokogatunkowego PVC lub RAU-FIPRO®, łączą wysoką jakość
z nowoczesnym wzornictwem. Wszystko po to, aby zapewnić eleganckie wejście do każdego domu. Tylko drzwi
wejściowe z PVC lub RAU-FIPRO® zapewnią tak spójną harmonię kształtu i koloru z oknami na elewacji budynku.
Produkt dostępny jest w 4 różnych klasach (Bronze, Silver, Gold, Gold Plus).

DRZWI
WEJŚCIOWE

Bezpieczna i elegancka wizytówka domu

Wzornictwo i dowolny wymiar

Profil
Niemiecki system marki Rehau lub Schüco, bogaty wybór 5 i 6-komorowych systemów o szerokości do 86 mm – zapewniający podwyższoną
energooszczędność, komfort i spokój na długie lata, idealny dla klasycznego, jak i energooszczędnego budownictwa jedno- i wielorodzinnego.

Niepowtarzalny wygląd zapewniają wypełnienia drzwiowe i panele nakładowe z kolekcji wypełnień Rofex/Rodenberg (bogaty wybór ponad 400
modeli) lub własnych kompozycji EUROCOLOR – zapewniających wysoką
oszczędność energetyczną, bezpieczeństwo oraz prestiżowy wygląd.

Zamek

Ramka
W pakietach szybowych stosowana jest opatentowana ramka
ze specjalnego tworzywa polimerowego – zapewniająca o 15% więcej ciepła, do 2 dB redukująca dodatkowo hałas, do 70%
zmniejszająca kondensację wilgoci, do 20 lat podwyższająca żywotność
szyby.

Niemieckie okucie KFV, G-U lub Roto z funkcyjnym standardem wyposażenia:
zamek główny ze szczelnie zamkniętą obudową – uniemożliwiający ciałom obcym dostanie się do mechanizmu zamka, zapewniający tym samym niezawodną pracę i komfort obsługi drzwi;
zasuwnice w wielu różnorodnych wariantach ryglowania, m.in.:
– 
z dwoma hakami ryglującymi się automatycznie oraz trzema
zapadkami typu Softlock i jedną wkładką patentową – zapewniająca
ryglowanie się drzwi już po ich domknięciu oraz utrudniająca włamanie i wyważenie drzwi, zastosowanie niewymagających konserwacji
sprężynujących zapadek typu Softlock, gwarantuje ciche i komfortowe zamykanie drzwi, a także stały docisk do ramy, chroniąc drzwi
przed skutkami promieniowania słonecznego oraz zapewniając doskonałą izolację cieplną i akustyczną (polecana nowość),
– z trzema językami ryglującymi się automatycznie i jedną wkładką patentową – chroniąca newralgiczne miejsca drzwi przed próbą włamania, wystarczy tylko domknąć drzwi, aby zaryglowały się automatycznie w trzech miejscach, dodatkowo zapewniając stały docisk skrzydła
do ramy i chroniąc drzwi przed skutkami promieniowania słonecznego,
– z dwoma hakami zamykającymi się po przekręceniu kluczem i dwiema
wkładkami patentowymi – zapewniająca podwyższoną ochronę;
wysokiej jakości powłoka antykorozyjna – zapewniająca trwałość i nieskazitelny wygląd drzwi, srebrny kolor okucia idealnie komponuje się z każdą
wersją kolorystyczną drzwi.

Kolorystyka

Standard: biały. Kilkanaście wersji kolorystycznych: okleinowane jednostronnie i obustronnie wg palety kolorów EUROCOLOR.

Parametry

Doskonały parametr Ud, nawet poniżej 0,8 W/m2K, w zależności
od zastosowanej klasy profili, jak i wypełnień lub pakietów szybowych.

Gwarancja

Drzwi białe i kolorowe: 3 lata.
Dla wypełnień drzwiowych Rodenberg do 10 lat gwarancji.
Warunki zgodne z książką gwarancyjną EUROCOLOR.

Unikalne właściwości

Zawias
Specjalnie zaprojektowane zawiasy wykonane z niemiecką precyzją
i dbałością o szczegóły – odznaczające się bardzo wysoką nośnością i dużą
możliwością regulacji, zapewniające najwyższy komfort i łatwość obsługi.
Nierdzewne, odporne na ścieranie bolce łożyskowe gwarantują prawidłowe funkcjonowanie drzwi na wiele lat (zdjęcie nr 3).

Klamka, gałka, pochwyt
Eleganckie zestawy idealnie dopasowanych klamek, gałek i pochwytów
– zapewniające wygląd i sposób otwierania/zamykania drzwi dopasowanych do gustów i potrzeb każdego z użytkowników (zdjęcie nr 1).

Próg
Próg aluminiowy (niski, wysoki) z przekładką termiczną – eliminujący
zjawisko mostka termicznego, chroniący przed zbędną utratą ciepła
i zapewniający łagodne przejście na zewnątrz (zdjęcie nr 2).

Model drzwi prezentowany w klasie GOLD

 rzwi również z włókna szklanego na bazie tworzywa RAU-FIPRO®,
d
posiadające estetykę drewna, zalety użytkowe i odporność tworzywa
oraz wytrzymałość stali (nowość);
wzmocnienia stalowe o zwiększonych gabarytach i bardzo dobrych
właściwościach statycznych oraz zgrzewalne łączniki naroży –
gwarantujące wysoką stabilność i trwałość całej konstrukcji;
dowolna stylistyka kształtu, wymiarów i koloru – produkcja drzwi
na każdy wymiar (jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe, z naświetlami
górnymi, bocznymi), kolorystyka zgodna z kolorami okien, dopasowana
do indywidualnych potrzeb klienta.

Drzwi wejściowe EUROCOLOR to doskonałość wykonania połączona z szeroką ofertą wyboru elementów,
które składają się na cały produkt. Nowoczesny i efektowny wygląd drzwi można uzyskać, stosując dowolne wzory
wypełnień drzwiowych. Można niemal dowolnie zamawiać kształt wzoru na każdych drzwiach, od przeźroczystej
szyby o kształcie półksiężyca czy koła, po inne elementy graficzne, wpisujące się w całość, dzięki czemu samemu
można konfigurować wizytówkę domu, jaką są drzwi.

NAJPOPULARNIEJSZE MODELE DRZWI
SPRZEDAWANE W EUROPIE

8177

8777

8504

8202-2

8704

8114

8420-1

8703

8856

8286

DRZWI
WEJŚCIOWE

8776

8547-1

186

8023

8868

8782-30

Modele produkcji EUROCOLOR w specjalnych cenach

VIDO
8112
Użyto numeracji modeli wypełnień Rofex i Rodenberg

5705

8873

8335

VERSO

LUNEO

LINEA

Dostępne warianty wyglądu

drzwi wejściowych

Czy wiesz, że…

Drzwi wejściowe EUROCOLOR oferują solidną podstawę ochrony i bezpieczeństwa, jednak o wartości wizytówki domu świadczy również ich wygląd i estetyka. Dzięki markowym niemieckim wypełnieniom każdy ma możliwość indywidualnego kształtowania wyglądu drzwi dostosowanych do własnych potrzeb i stylu – od tradycyjnego
po nowoczesny.

W ype łn i e n i e d r z wi owe
tradycyjne

Wypełnienie nakładkowe
jednostronne

Wypełnienie nakładkowe
dwustronne (nowość)

– wypełnienie o wybranej
stylistyce mocowane jest
w skrzydle drzwi, zachowując klasyczny wygląd zarówno od strony zewnętrznej,
jak i wewnętrznej domu.

– specjalnie zaprojektowane wypełnienie zakrywa
skrzydło drzwiowe od strony zewnętrznej, podkreślając wygląd wypełnienia
na całej powierzchni drzwi.
Strona wewnętrzna drzwi
zachowuje natomiast swój
klasyczny wygląd.

– specjalnie zaprojektowane wypełnienie zakrywa
całą powierzchnię skrzydła zarówno od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej, zapewniając estetyczny
i spójny wygląd drzwi.

DRZWI
WEJŚCIOWE

wygląd z zewnątrz

wygląd z zewnątrz

wygląd z zewnątrz

wygląd od wewnątrz

wygląd od wewnątrz

wygląd od wewnątrz

Wysokie standardy obsługi to dla nas codzienność.
Klienci firmy EUROCOLOR korzystają ze znakomitych wyrobów oraz fachowego wsparcia:
	Zapewniamy profesjonalne doradztwo w punktach sprzedaży, ale także w domu klienta (wyjazdy na pomiar stolarki i konsultacje techniczno-handlowe). Pomagamy w przygotowaniu kosztorysu oraz w koordynacji prac montażowych.
	Żeby zadać pytanie ekspertom EUROCOLOR wcale nie trzeba wychodzić z domu – można to zrobić za pośrednictwem strony
www.eurocolor.com.pl. Podjęcie decyzji ułatwia znajdująca się na stronie aplikacja „Pomóż mi wybrać”. Dzięki firmowemu newsletterowi
nasi klienci pierwsi dowiadują się o promocjach oraz nowościach.
	Na życzenie klienta przygotowujemy specjalną, komputerową wersję oferty wraz z prezentacją graficzną i kosztorysem.
	Chętnie pomożemy w montażu. Profesjonalne, przeszkolone grupy monterskie EUROCOLOR gwarantują, że wymiana drzwi wejściowych
będzie szybka i fachowa.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszych salonów sprzedaży oraz strony internetowej www.eurocolor.com.pl.

Polecamy

także:

przesuwne
i tarasowe

Nasz najbliższy Sprzedawca:
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących
przepisów prawa i ma tylko charakter informacyjny.
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