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PSK

Dolga pot
domov?

Stavite na varnost brez meja.

Dolga pot domov? Ni važno! Okna in vrata EUROCOLOR so opremljena z inovativnim varnostnim
sistemom, ki jim omogoča hitro prevažanje brez napak na razdalji do 1000 km - brez tveganja za
kakršno koli škodo. To zagotavlja, da naši edinstveni izdelki prispejo do vas ob določenem času in
v odličnem stanju.

Nemške tehnologije
v službi varnosti
EUROCOLOR je certificiran proizvajalec oken in vrat iz sistema profilov SCHÜCO. Kot
zanesljiv partner uporabljamo najboljše tehnologije, ki so na voljo na trgu in ki zagotavljajo
izjemno vzdržljivost naših izdelkov. Ker izpolnjujejomo najvišje zahteve glede varnosti,
našim strankam ponujamo zaupanje in zadovoljstvo.

Zveni znano?
Proizvodnja oken in vrat se je izkazala v dveh desetletjih uporabe nemške tehnologije.
Smo del globalnega omrežja proizvodnih podjetij, kot so SCHÜCO, REHAU, SIEGENIA,
G-U. Uporabljamo tehnološke inovacije, saj smo prepričani, da odlični izdelki zahtevajo
najboljše rešitve. Zahvaljujoč njihovi uporabi, EUROCOLOR navdušuje tudi najbolj
zahtevne kupce.
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Mi smo tu že 20 let!
Že več kot 20 let smo prisotni na slovenskem trgu. Na zanesljivosti in točnosti
smo uspeli zgraditi svojo blagovno znamko. Poznamo potrebe naših kupcev,
zato dajemo velik poudarek na visoke standarde fukcionalnosti. EUROCOLOR se
osredotoča na kakovost izdelkov in zanesljivost v poslovnih odnosih. Dolgoletne
izkušnje in številni certifikati potrjujejo našo verodostojnost zanesljivega
proizvajalca oken in vrat.
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Schüco.
Varnost
brez meja.

SCHÜCO profili skupaj z EUROCOLOR tvorijo sisteme visoke kakovosti za okna in vrata. SCHÜCO
profili zagotavljajo: udobje, energetsko učinkovitost in neomajno varnost stanovalcev.
Predstavljajte si hišo, narejeno iz najbolj trajnih temeljev. Vaš dostop do popolnoma profiliranih
oken in vrat - kot EUROCOLOR stranko - je neomejen.

Profili Schüco so uporabljeni v oknih:

Livio
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Profili Schüco so uporabljeni v drsnih vratih:

Novel

HS (Livio, Novel)
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PSK (Livio, Novel)
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OKNO

DRSNA VRATA

Spoznaj
okno Livio
Preprosto je lepo.

Zaupajte preprostim rešitvam. Ponujamo vam okno, ki združuje najnaprednejše tehnologije in
energetsko učinkovitost z najnovejšimi trendi v oblikovanju. Livio je preprosta pot do doma in
prihranka - kjer porabite toliko, kot vi želite. Livio je siva eminenca EUROCOLOR. Kot edini v ponudbi
ima korpus v sivi barvi in se popolnoma prilega notranjosti v skandinavskem slogu.

Toplota, ki ostane
znotraj

Stekla s tehnologijo
SuperSpacer®

Uporabili smo energetsko učinkovit
sistem s 7 komorami in z izboljšano
toplotno izolacijo.

najbolj učinkovit toplotni sistem

Inovativna tehnologija SuperSpacer® je
distančnih okvirjev.

LIVIO

9 Max Premium

Naša ocena
Ime sistem

LivIng 82 znamke

Vrsta materiala
Širina

Okovje, izdelano po meri
Maksimalno ugodje uporabe je doseženo
zahvaljujoč patentiranemu kolescu, nosilcu

Število celic
Število tesnil

preprosto Sx

Vrsta krila

Parameter Uw (W/m2K) 0,76 (za steklo 0,5 s technologijo

PVC
82 mm
7

)

5 let za bela in barvna okna

Trajanje garancije
Družina produktov
Okna

Drsna vrata
PSK

Drsna vrata
HS

Vhodna
vrata

3 (verzija MD) ali 2 (verzija AD)

okenskega krila in funkcijo prezračevanja.
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OKNO

DRSNA VRATA

Spoznaj
okno Novel

Lepota in udobje končno SKUPAJ.

Poglejte okrog sebe. Svet se spreminja pred vašimi očmi. Ravno zdaj začenjate graditi življenje.
V novem domu boste kmalu doživeli nova čustva. V notranjosti bo zazvenel vaš smeh. Naša okna
bodo videla nove obraze. Začetki niso nikoli lahki, zato vam želimo pomagati po najboljših močeh.
Dajemo vam edinstveno okno Novel. Ker ustvarjalno pomeni bolje.

NOVEL

Edinstvena oblika
Razpoložljivost različnih oblik kril: klasična
preprosta, manj šablonska - okrogla ali pa
na trgu še ne videna krila konkavne oblike, ki
ustrezajo vaši izvirnosti.

Stekla s tehnologijo
SuperSpacer®
Inovativna tehnologija SuperSpacer® je
najbolj učinkovit toplotni sistem
distančnih okvirjev.

Naša ocena
Ime sistem
Vrsta materiala
Širina

Okovje, izdelano po meri

Število celic

Maksimalno ugodje uporabe je doseženo
zahvaljujoč patentiranemu kolescu, nosilcu

Število tesnil

okenskega krila in funkcijo prezračevanja.
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7 Premium
CT-70 znamke

Vrsta krila

preprosto Sx, okroglo Rx, vbočeno Cx

Parameter Uw (W/m2K)

PVC
70 mm
5

1,04 (za steklo 0,7 s technologijo

)

5 let za bela in barvna okna

Trajanje garancije
Družina produktov
Okna

Drsna vrata
PSK

Drsna vrata
HS

Vhodna
vrata

2 (verzija AD)
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Okna
Povzetek

LIVIO

Ime

9 Max Premium

Naša ocena
Ime sistem

CT-70 znamke

Ime sistem

PVC

PVC

Vrsta materiala

82 mm

Širina

7 Premium

Naša ocena

LivIng 82 znamke

Vrsta materiala

NOVEL

Ime

70 mm

Širina

Število celic
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Število celic

5

Število tesnil

3 (verzija MD) ali 2 (verzija AD)

Število tesnil

2 (verzija AD)

preprosto Sx

Vrsta krila
Parameter Uw

0,76 W/m2K za steklo 0,5 s technologijo
5 let za bela in barvna okna

Trajanje garancije

Vrsta krila

preprosto Sx, okroglo Rx, vbočeno Cx

Parameter Uw

1,04 W/m2K

za steklo 0,7 s technologijo

5 let za bela in barvna okna

Trajanje garancije
Družina produktov

Družina produktov
Okna

Drsna vrata
PSK

Drsna vrata
HS

Okna

Vhodna
vrata

Drsna vrata
PSK

Drsna vrata
HS

Vhodna
vrata

Predstavljeni parametri bazirajo na referenčnem oknu z dimenzijami:
š./v. = 1230x1480 mm.
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OKNO

DRSNA VRATA

Spoznaj
drsna vrata HS
2x več svetlobe,
2x več prostora.

To je edinstvena priložnost, da v notranjost spustite še več svetlobe. Prag, ki je vgrajen v tleh omogoča
prehod brez ovir. Posebna zasnova sistema omogoča sestavo tudi zelo velikih konstrukcij. Kljub velikosti
so zelo enostavna za uporabo. To je zasluga uporabe dvižno-drsnega funkcionalnega sistema. Izberite
drsna vrata HS za popolno udobje in dobro počutje stanovalcev.

Posebna zasnova
sistema

Velika površina
stekel

Praktičnost in brez ovir
na prehodu

Omogoča gradnjo zelo velikih konstrukcij

Zagotavlja, da je prostor vašega doma

To smo dosegli z uporabo posebnega

(do širine 6m in višine 2,8 m).

še bolj napolnjen s svetlobo.

dvižno-drsnega sistema in pragom, pritrjenim

Vrata so dostopna v modelih:

Livio

Novel

v nivoju tal.
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OKNO

DRSNA VRATA

Spoznaj
drsna vrata PSK

Napravi prostor za resnično ljubezen.

Ne omejuj se! Varnost, tehnologija in lepota se ne izključujejo. Za nas so to neločljive
vrednote. Našli jih boste v PSK EUROCOLOR drsnih vratih. Dajte na stran dolgočasno
povprečnost. Stavite na najboljšo tehnologijo in moderen dizajn. Izberite našo preverjeno
rešitev!

Več prostora v domu
Drsna vrata PSK se ne odpirajo kot klasična
balkonska vrata. Možnost drsnega odpiranja
vam omogoča več prostora v vašem domu.
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Profili in velika
steklena površina

Funkcionalni
dvižno-drsni sistem

Zagotavljajo učinkovito toplotno

Omogoča lahko in svobodno premikanje

izolativnost in več prostora v interieru.

težkih in velikih kril.
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Vrata so na voljo v modelih:

Livio

Novel
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Spoznaj
funkcionalno
okovje

Funkcija zima-poletje oz. Mikro ventilacija
zagotavlja dotok svežega zraka, ki ustreza
vsakemu letnemu času.

Varnost, ki je blizu srca.

Kolesce KoPiBo zagotavlja komfortno
in lahkotno odpiranje okna.

Patentirani nosilec omogoča tekoče in lahko
dviganje okna v času zapiranja.

Kolesce KoPiBo
Samodejno patentirano kolesce, ki se odziva na spremembe oblike zaradi
temperature in sonca. Omogoča lahkotno odpiranje in zapiranje.

Nosilec krila
Tekoče in lahko dviganje krila v času zapiranja okna. Ta patentirani element
zagotavlja vsakdanje ugodje vam in vašim otrokom.

Točke varnosti

Funkcija zima-poletje
oz. Mikro ventilacija

Jeklo in kompozitna masa zagotavljata zaščito pred obrabo. Najpomembnejše
točke varnosti, ki izpolnjujejo visok nivo zaščite pred vlomom so vključene kot
standard.

Okovje je izdelano na osnovi tehnologije
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Izbira je tvoja. Obe funkciji garantirata dotok svežega zraka in
prilagoditev vsakemu letnemu času.

Titan AF.

Katalog DRSNIH OKEN IN VRAT
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Naučite se
sprejemati
dobre odločitve.

Poveča temperaturo na robovih
stekel do 65% in izboljšuje količnik
toplotne prehodnosti Uw do 15%.

Spoznaj stekla s tehnologijo
SuperSpacer®.

Zmanjšuje hrup za 2dB.

Zmanjšuje vlago celo do 70%.
Eliminira plesni, ki so škodljive za
dihala.

Vzdržljiv polimerni material
Prilagaja se tudi najbolj ekstremnim vremenskim pogojem. Konstrukcija
nima kovinskih delov. Fleksibilnost in ostale lastnosti materiala Hot-Melt
preprečujejo puščanje. Poleg tega SuperSpacer® zagotavlja visoko odpornost
na deformacije in pokanje stekla.

Genialni efekt
Vaša dom se bo spremenil v pravo kraljestvo tišine. Sprostite se,
vse je pod kontrolo. SuperSpacer® tehnologija zmanjšuje hrup za
2dB.

Zaupaj tehnologiji, ki pridobiva priznanje
po celem svetu
SuperSpacer® ohranja polno funkcionalnost v različnih toplotnih pogojih. Traja do
9 krat dlje kot nekateri drugi sistemi tesnjenja. Ob sočasni uporabi se življenjska
doba okna lahko podaljša do 20 let.

V imenu zdravja
Vaš dom še nikoli doslej ni bil tako topel, miren in zdrav!
Z zmanjševanjem vlage za 70% odpravlja škodljive vplive plesni
in gliv na dihala.

Resnično učinkovito
Spoznaj številke, ki te osrečijo! SuperSpacer® pomeni 15% več toplote. Še več,
varuje okolje in občutno zmanjša stroške ogrevanja.
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Kocka
je padla.

Funkcija Secustik - patentiran mehanizem
za blokiranje vdora od zunaj, ki zagotavlja še
večjo varnost.

Skupaj za vedno.

Izvedba z ali brez ključa je idealna rešitev
za različne vrste prostorov.

Edinstvena zasnova bo vašeim prostorom
dala resnično eleganco.

Njena vsestranskost navdušuje

Vaša hiša bo postala
trdnjava varnosti

Prilagojeno za vse vrste in načine odpiranja. Odlikujeta jo
pregledna oblika in uporabnost.
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Če želite svojim najbližjim zagotoviti dvojno varnost, izberite ročaj s
ključem. Vgrajen ključni dodatek povečuje zaščito proti poskusu, da
bi oknu spremenili lego.
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Ko sodeluješ
z največjimi,
sam postaneš
velik
Pred več kot 20 leti sta se dva prijatelja odločila, da bosta spremenila svojo realnost za 180 stopinj. Njuno
podjetje se je rodilo iz sanj in ideje, ki je postala način življenja. Vsak nekaj išče. Onadva sta to našla.
EUROCOLOR danes uspešno prodaja svoje izdelke po vsem svetu. To je skupina ljudi, ki verjamejo, da je okno
živahno srce vsakega pravega doma. Skupaj s strankami si nenehno prizadevamo ustvariti najbolj ljubljen dom,
ki ustreza njihovim predstavam - pravi dom.

Z vami pridobimo še več.

Nenehno nizamo uspehe.
Spoznajte dejstva, s katerimi postajamo močnejši:
1996

2007

Zagon novega obrata s proizvodnjo in centrom za skladiščenje

2009
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Zlata medalja Mednarodnih
trgov v Poznańu BUDMA

Naslov nagrajenca programa „VIP –
Najboljša okna in vrata” v kategorijah:
„Inovativno mizarstvo” in „Najbolj
energetsko učinkovita PVC okna”

Začetek SuperSpacer® tehnologije - se nadaljuje vse do danes,
ko je številka 1 na trgu

Nova hala s površino nekaj tisoč kvadratnih metrov z najsodobnejšo
produktno linijo tega desetletja

2010
Naslov večkratnega nagrajenca prestižnega
natečaja „Poslovna Gazela”

Ustanovitev podjetja

2017
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Spreminjamo se za vas
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eurocolor.com.pl
Katalog, ki ga gledate smo ustvarili z namenom, da bi na enem mestu zbrali
najboljše razpoložljive tehnologije na trgu. Ostane vam samo še eno - Obiščite
našo prodajno mesto

in izberite svojo barvo.

Preverite tudi naslednje kataloge:

VRATA in žaluzije.
Izvejte več o naših produktih.

Rešitve, predstavljene v katalogu, so standard, ki ga priporoča EUROCOLOR. V tem trenutku, v katerem
pregledujete naš katalog, so lahko nekatere predstavljene rešitve v njem neaktualne. To je posledica
nenehnega izpopolnjevanja tehnologije, ki se uporablja v naših izdelkih. Zato se, preden sprejmete
odločitev, obrnite na našega usposobljenega svetovalca, ki vam bo predstavil podrobnosti o naši
ponudbi in celotno paleto možnosti.
Gradivo ne predstavlja ponudbe v smislu veljavne zakonodaje, vključno z določbami civilnega zakonika
in je le informativne narave. Izdelki, predstavljeni na slikah se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.
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