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Elegantní
vizitka domu
Již u vchodu můžete zažít nové 
možnosti.

Dveře z PVC a RAU-FIPRO® - harmonie tvaru a barvy.

Chceš mít dveře a okna v přesně stejné barvě?
Od teď je to možné! Barva a struktura dveří z PVC a RAU-FIPRO®  jsou stejné jako barva a 
struktura oken vytvořených na základě těchto materiálů. Zvol si barvu jedinečnou mezi 
nabídkami tradičních ocelových a dřevěných dveří, a následně si zvol oblíbenou strukturu 
dveří – drsnou, hladkou, dřevodekor – presně takovou, jakou chceš!

Zapomeň na stará řešení a zvol si 
nejnovější technologie z PVC a RAU-FIPRO®
Volbou dveří z PVC nebo RAU-FIPRO® vstupuješ do nové úrovně stylu. Díky nim 
se Tvůj domov bude vyznačovat moderním designem.

Libovolnost rozměru 
Vytvoř si svůj ideál – podrobný vzhled a rozměr záleží jen na Tobě. Využij možnosti 
výroby dveří v každém rozměru, nedostupné v případě ocelových nebo dřevěných 
dveří. Buď si jistý, že splníme Tvé potřeby, protože jsme na ně plně připraveni.

Ideco
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Hliníkový práh. Strážce tepla
Pokles teploty již nebude Tvůj problém. Hliníkový práh Tě díky redukci 
tepelného mostu uchrání před ztrátou tepla. Nízký práh zaručuje komfortní 
přechod ven. Výsledek: rodinné teplo, které zůstane uvnitř. 

Spolehlivý profil, německá solidnost
Vyzkoušené německé technologie zajišťují zvýšenou energetickou úsporu, komfort 
a pohodu po dlouhá léta. Je to ideální volba pro klasické i energeticky úsporné 
stavebnictví. 

Vejdi do světa nových možnosti
Dveřní kování EUROCOLOR je dostupné mj. v automatické verzi. To znamená, že po 
uzavření se dveře blokují samy. Nemusíte myslet na jejich zamykání klíčem, 
a Tvoje bezpečnost je pořád pevná. 

Krása
a design
Poznej vchodové dveře.

Slim
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Vchodové dveře EUROCOLOR jsou dostupné ve verzi 
s rámečkami z broušeného hliníku nebo bez rámečků.

Vchod s třídou
Může být návrat domů ještě 
příjemnější?

Dveře z PVC i RAU-FIPRO® - dokonalé parametry
Dveře z PVC a moderního materiálu RAU-FIPRO® dosahují mnohem lepších tepelných parametrů ve srovnání 
s tradičními ocelovými nebo dřevěnými dveřmi. Budeš to cítit během jejich každodenního používání.

Volíš delší životnost
Dveře z PVC a RAU-FIPRO® nevyžadují údržbu. Stačí je … umýt.
Speciální kvalita hmoty, ze které jsou profily vyrobeny, zaručuje vysokou odolnost proti vodě a chemickým 
látkám.

Bezpečnost na úrovni
PVC a RAU-FIPRO® jsou maximální úroveň bezpečnosti. Při styku s ohněm – nerozšiřují jej, 
jsou samohasnoucími materiály a tím omezují riziko požáru. 

Centro Conturo Trio
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Řekni dost 
průměrnosti
Přeruš nudu jednou navždy! Vsaď na vchodové dveře EUROCOLOR se svislým prosklením. 
Je to volba, která zdůrazni Tvoji originalitu. 

Slim Estetik Linea Centro



1110 Katalog VCHODOVÝCH DVEŘÍ

Dveře. Srdce domu

Zvedněte
styl na kvadrát
Zvol si vchodové dveře EUROCOLOR s prosklením ve tvaru obdélníku. 
Pěkné, lesklé kovové rámečky dodají Tvému vchodu nedostižnou eleganci.

Vido Elegant Tinto Cinemo
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Conturo Ideco Trio Quadro

Odhal krásu 
minimalismu. 
Vchodové dveře bez rámečků Tě potěší výjimečným spojením nejpokročilejší technologie s výraznou 
jednodduchostí designu.
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PrimoLumeoIneo

Vejdi do
vysoké sféry
Máš rád elegenci? Zvol si vchodové dveře EUROCOLOR s prosklením ve tvaru poloměsíce. 
To je plnost stylu, která Ti pomůže vyniknout mezi jinými.
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SelectLineSimple

Můžeš
ještě více
Před Tebou 3 nové typy dveřních výplní.
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Druh pantů  

Vchodové 
dveře
Shrnutí
doporučovaných 
standardů

Naše hodnocení 

Vchodové dveře  

5 6 nebo 7

do 70 mm do 86 mm

2 (verze AD) 3 (verze MD) nebo 2 (verze AD)

Druh materiálu

Šířka  

Počet komor

Počet těsnění 

PVC PVC, RAU-FIPRO®

Druh křídla 

Druh prahu 

hranaté Sx hranaté Sx

automatické 3 nebo 5 bod., vložka třídy B nebo C automatické 3 nebo 5 bod., vložka třídy B nebo C

křidélkové nebo válečkové křidélkové nebo válečkové

nízký (hliníkový s tepelnou vložkou) nízký (hliníkový s tepelnou vložkou)

do 1,02 do 0,89

3 roky pro bílé a barevné dveře 3 roky pro bílé a barevné dveře

Druh výplně  

Parametr Ud (W/m2K) 

Druh kování 

Záruční doba  

Dodatečná řešení 

tradiční nebo jednostranná předsazená výplň tradiční nebo jednostranná předsazená výplň

systémy 70 mm systémy 80 mm

9 Max Premium

– např. rozvory s funkcí Smart (s čtečkou otisků prstů).
Podrobnosti a více řešení dostupných u poradců ve vzorkových prodejnách

Uvedené parametry jsou představeny na základě referenčních dveří o rozměrech 
šíř. 1230 x výš. 2180 mm.

10 DeLuxe

– např. rozvory s funkcí Smart (s čtečkou otisků prstů).
Podrobnosti a více dostupných řešení u poradců ve vzorkových prodejnách

Druh pantů  

Naše hodnocení 

Vchodové dveře  

Druh materiálu

Šířka  

Počet komor

Počet těsnění 

Druh křídla 

Druh prahu 

Typ výplně 

Parametr Ud (W/m2K)

Druh kování 

Záruční doba  

Dodatečná řešení 
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Vchod v dobrém 
stylu

Madla STANDARD

L=500 mm

Ø 34 mm Ø 32 mm Ø 32 mmØ 34 mm Ø 32 mm Ø 32 mmØ 34 mm Ø 32 mm Ø 32 mm

Způsob montáže:

Průměr madla: Průměr madla: Průměr / rozměr madla:

Způsob montáže:

ST-03ST-02ST-01

L=500 mm L=800 mm

Udělal jsi to nejlepší možné rozhodnutí – zvolil jsi dveře EUROCOLOR. Blachopřeji! Nyní již stačí vybrat 
správné kliky nebo madla, výborné pro svou funkčnost a módní design. Otoč klíč do světa doplňků 
EUROCOLOR a přesvědči se kolik jsme schopni Ti nabídnout!

Madla BASIC

L=600 mm L=1000 mm L=1200 mm L=1600 mm L=400 mm L=800 mm

BC-06BC-05BC-04BC-03BC-02BC-01

Dostupné barvy:

bílá hnědá zlatá titan 

Komplet klika / koule:

Komplet klika / klika:

Způsob montáže:

Madla PREMIUM Panty (křídelkové) Dr. Hahn

bílá hnědá

zlatá titan

Panty (válečkové) SFS

bílá zlatá titan

40 x 20 mm 40 x 20 mm 35 x 35 mm

L=600 mm
L=1000 mm
L=1200 mm
L=1600 mm
L=1800 mm

L=600 mm
L=1000 mm
L=1200 mm
L=1600 mm
L=1800 mm

PROFILO-02 PROFILO-03
L=1600 mm
PROFILO-02 P
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Druhy výplně
Máš rád moderní řešení nebo raději bys zůstal u klasiky, která nestarne?
Jsme připraveni na jakoukoli situaci. Nabízíme zároveň tradiční dveře a i s předsazenou výplní, 
u kterých rám křídla je neviditelný. Které řešení si vybereš?  

Tradiční – dveře. Profil křídla je viditelný.

pohled zvenku pohleh zevnitř

S předsazenou výplní  – dveře tvoří spojitou plochu. Profil křídla je neviditelný. 

pohled zvenku pohleh zevnitř
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2007

1996

2009

2010

2017

Před více než 20 lety se dva kamarádi rozhodli, že změní svou realitu o 180 stupňů. Jejich firma se zrodila ze 
snů a myšlenky, která je životním stylem. Každý něco hledá. Oni to našli.

Dnes EUROCOLOR úspěšně prodává své výrobky na celém světě. Je to kolektiv lidí, který věří, že okno je srdce 
opravdového domova, který kypí životem. Společně se svými klienty stále míří k vytvoření místa nejbližšího 
jejich představám – opravdového domu.

Práce
s největšími
působí, že sám
se stáváš velký 

Titul mnohonásobného vítěze prestižní 
soutěže „Gazely podnikavosti”

Zlatá madaile Mezinárodního 
poznanského veletrhu BUDMA

Titul vítěze programu „VIP – Nejlepší okna 
a dveře” v kategoriích:

„Inovativní otvorové výplně” a „Nejlepší 
energeticky úsporná okna PVC” 

S Tebou získáme ještě více.

Jsme stále úspěšnější. 
Poznej data, díky kterým sílíme.

Vznik firmy

Zavedení nabídky technologie SuperSpacer® -
nezměněno do dnes, je to číslo 1 na trhu

Nová hala o ploše několika tisíc m2 s nejmodernější výrobní linkou 
této dekády

Změnili jsme se pro Tebe

Zprovoznění nového podniku s výrobně skladištním centrem
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Slim 
dveře s předsazenou výplní a rámečkem 
ALUNOX, v ocelověmodré barvě, 
s madlem  BC-04 (L=1600mm)

Estetik 
dveře s předsazenou výplní a rámečkem 
ALUNOX, v barvě antracit, 
s madlem PR-05 (L=1000mm)

Linea
dveře s předsazenou výplní a rámečkem 
ALUNOX, v barvě antracit, 
s madlem PR-05 (L=1000mm)

Vido 
dveře s předsazenou výplní s rámečkem 
ALUNOX, v barvě zlatý dub, 
s madlem ST-02 (L=500mm)

Elegant 
dveře s předsazenou výplní s rámečkem 
ALUNOX, v barvě zlatý dub, 
s madlem BC-03 (L=1200mm)

Tinto 
dveře s předsazenou výplní a ráme-
čkem ALUNOX, v barvě vlašský ořech, 
s madlem BC-03 (L=1200mm)

Cinemo 
dveře s předsazenou výplní a rámečkem 
ALUNOX, v ocelově modré barvě, 
s madlem PR-05 (L=1000mm)

Ideco 
dveře s předsazenou výplní bez rámečku 
ALUNOX, v bílé barvě,
s madlem PR-05 (L=1200mm)

Conturo 
dveře s předsazenou výplní s ocelovými prvky, 
v bazaltové barvě, s madlem PR-05 (L=1000mm)

Centro 
dveře s předsazenou výplní s rámečkem 
ALUNOX, v bílé barvě, 
s madlem PR-04 (L=1000mm)

Trio 
dveře s předsazenou výplní bez rámečku 
ALUNOX, v barvě antracit, 
s madlem BC-04 (L=1600mm)

Quadro 
dveře s předsazenou výplní bez rámečku 
ALUNOX, v barvě vlašský ořech, 
s madlem BC-03 (L=1200mm)

Ineo 
dveře s předsazenou výplní s rámečkem 
ALUNOX, v barvě zlatý dub, 
s madlem ST-03 (L=800mm)

Lumeo 
dveře s předsazenou výplní s rámečkem 
ALUNOX, v barvě antracit, 
s madlem PR-05 (L=1200mm)

Primo 
dveře s předsazenou výplní s rámečkem 
ALUNOX, v bílé barvě, 
s madlem ST-03 (L=800mm)

Simple 
dveře s předsazenou výplní a rámečkem 
ALUNOX, v antracitové barvě, 
s madlem BC-04 (L=1600mm)

Line 
dveře s předsazenou výplní s ocelovými 
prvky, v bazaltové barvě, 
s madlem PR-05 (L=1000mm)

Select 
dveře s předsazenou výplní s rámečkem 
ALUNOX, v barvě šedá břidlice, 
s madlem BC-04 (L=1600mm)

Prezentované modely byly zpracovány na základě rozměru dveří šíř. 1050 x výš. 2050 mm, proto se 
objednaný finální model dveří může lišit od zobrazených v katalogu. 



Řešení prezentovaná v katalogu řešení jsou standardem doporučovaným firmou EUROCOLOR. Ve chvíli, 
kdy si prohlížíš náš katalog, některá z představených řešení už mohou být neaktuální. Je to výsledek 

stále zdokonalovaných technologií využívaných v našich produktech. Proto, než se rozhodneš, obrať se 
na na našeho poradce, který Ti představí detaily naší nabídky a plný rozsah možností.

Materiál není nabídka ve smyslu platných právních předpisů, včetně občanského zákoníku, a má pouze 
informační charakter. Fotografie prezentující výrobky jsou jen názorné a skutečný vzhled se může líšit 

od uvedeného v katalogu.

Copyright by EUROCOLOR 06/2020

Katalog, který si prohlížíš, jsme vytvořili proto, abychom na jednom místě shromáždili 
nejlepší technologie dostupné na trhu. Zůstává Ti už jen jedno – navštívit naši prodejnu

a zvolit si barvu.

Dozvi se více o našich produktech.

Prohlédni si další katalogy: 

OKNA A POSUVNÉ DVEŘE
a ROLETY.

eurocolor.com.pl

Dveře. Srdce domu


