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Vrata. Srce doma

Elegantna
vizitka doma
Že na vhodu lahko doživite nove
priložnosti.

Vrata iz PVC in RAU-FIPRO® - harmonija oblik in barv.
Ideco

Si želite, da bi imeli vrata in okna v popolnoma
enaki barvi?
Od sedaj je to preprosto! Barve in teksture PVC in RAU-FIPRO® vrat so enake
barvam in teksturam oken, ustvarjenih na podlagi teh materialov. Izberite barvo,
ki se ne nahaja v osnovni ponudbi jeklenih in lesenih vrat, nato pa izberite še
najljubšo teksturo vrat - hrapavo, gladko, leseno - točno tako, kot si želite!

Zavrzite stare rešitve in izberite najnovejšo
tehnologijo iz PVC in RAU-FIPRO®

Svoboda dimenzij
Ustvarite svoj ideal - podroben pogled in dimenzije so odvisne samo od Vas. Izkoristite
možnost proizvodnje vrat v vsaki dimenziji, ki niso dostopne v proizvodnji jeklenih
in lesenih vrat. Poskrbite, da se mi prilagodimo vašim potrebam, saj smo na to
popolnoma pripravljeni.

Če izberete PVC ali RAU-FIPRO® vrata, vnesete v Vaše življenje novo raven stila.
Zahvaljujoč temu bo vaša hiša dobila edinstveni sodobni dizajn.
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Lepota
in dizajn
Spoznajte vhodna vrata.

Slim

Vstopite v svet novih možnosti
Vratno okovje EUROCOLOR je na voljo tudi v samodejni različici. To pomeni, da se po
zaprtju vrata samodejno zaklenejo. Ni potrebe, da se spomnimo na zaklepanje na
ključ, vaša varnost pa nikoli ni vprašljiva.

Prag iz aluminija. Varovalo toplote
Padec zunanje temperature ne bo nikoli več Vaša skrb. Prag iz aluminija
zmanjšuje pojav toplotnega mostu in Vas varuje pred nepotrebno izgubo
toplote. Nizek prag pa zagotavlja tudi udoben prehod na prosto. Rezultat:
družinska toplota ostane znotraj.

Zanesljiv profil, nemška trdnost
Dokazane nemške rešitve omogočajo večjo energetsko učinkovitost, udobje in
brezskrbnost za leta, ki prihajajo. To je idealna izbira tako za klasično, kakor tudi za
energetsko učinkovito gradnjo.
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Vrhunski vhod

Je lahko vrnitev domov še bolj
zabavna?

PVC in RAU-FIPRO® vrata - odlične zmogljivosti
Vrata iz PVC ali iz modernega materiala RAU-FIPRO® v primerjavi z običajnim jeklenimi ali lesenimi vrati
dosegajo veliko boljše toplotne rezultate. To udobje boste lahko občutili med vsakodnevno uporabo.

Izberite večjo vzdržljivost
PVC in RAU-FIPRO® vrata ne zahtevajo vzdrževanja. Samo očistiti jih morate.
Posebna kakovost materiala, iz katerega so izdelani profili, zagotavlja visoko odpornost
na vodo in kemikalije.

Varnost na najvišji ravni
PVC in FIPRO-RAU® ponujata najvišjo raven varnosti. V stiku z ognjem, ognja ne širita,
materiala sta samougasljiva in tako zmanjšujeta tveganje za nastanek požara.

Centro
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Conturo

Trio

Vhodna vrata EUROCOLOR so na voljo v različici
z okvirjem iz brušenega aluminija in brez okvirjev.
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Dovolj imate
povprečnosti
Za vedno se odpovejte dolgčasu! Stavite na EUROCOLOR vrata z vzdolžno vertikalno zasteklitvijo.
To je izbira, ki poudari Vašo izvirnost.

Slim
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Estetik

Linea

Centro
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Dvignite svoj
stil na kvadrat
Izberite EUROCOLOR vrata z zasteklitvijo v obliki pravokotnika. Svetleči se kovinski okvirji dodajajo
Vašemu vhodu neprimerljivo eleganco.

Vido
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Elegant

Tinto

Cinemo
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Odkrijte lepoto
minimalizma
Vhodna vrata brez okvirjev vas bodo navdušila z edinstveno kombinacijo najbolj naprednih tehnologij in
presenetljivim preprostim oblikovanjem.

Conturo
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Ideco

Trio

Quadro
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Vstopite
v višje sfere
Vam je všeč eleganca? Izberite vhodna vrata z zasteklitvijo EUROCOLOR v obliki polmeseca. Ta so polna
stila, in Vam omogočijo, da zažarite med ostalimi.

Ineo
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Lumeo

Primo
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Mogoče
je še več
Predstavljamo 3 nove načine za odličen vhod.

NOVO!

Simple
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Line

Select
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Vhodna
vrata
Povzetek
priporočenih
standardov
Vhodna vrata
Naša ocena

Sistem 70 mm

9 Max Premium

Vrsta materiala
Širina

do

Vrsta materiala

70 mm

Širina

5
2 (različica AD)

Vrsta krila
Vrsta polnjenja
Vrsta okovja
Tip odmičnih spon
Vrsta praga
Parameter Ud (W/m2K)
Garancijski rok
Dodatne rešitve

preprosto Sx
vložek ali enostransko prekrivno
samodejno

3 ali 5 točk, vložek razred B ali C
krilo ali rolica

nizki (iz aluminija s toplotnim distančnikom)
do

npr. zaprtje s funkcijo Smart (z bralnikom prstnih odtisov). Podrobnosti in več
rešitev je na voljo pri svetovalcih v naših salonih.

10 DeLuxe
PVC, RAU-FIPRO®
do

86 mm
6 ali 7

Število komor
Število tesnil

3 (različica MD) ali 2 (različica AD)

Vrsta krila

preprosto Sx

Vrsta polnjenja
Vrsta okovja
Tip odmičnih spon
Vrsta praga

1,02

3 leta za bela in barvna vrata

Sistem 80 mm

Naša ocena

PVC

Število komor
Število tesnil

Vhodna vrata

vložek ali enostransko prekrivno
samodejno

3 ali 5 točk, vložek razred B ali C
krilo ali rolica

nizki (iz aluminija s toplotnim distančnikom)
do

Garancijski rok
Dodatne rešitve

0,89

3 leta za bela in barvna vrata
npr. zaprtje s funkcijo Smart (z bralnikom prstnih odtisov). Podrobnosti in več
rešitev je na voljo pri svetovalcih v naših salonih.

Predstavljeni parametri so prikazani na podlagi referenčnih vrat
dimenzije: širina 1230 x višina 2180 mm.
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Komplet ročaj / ročaj :

Vhod v odličnem
stilu

Komplet ročaj / gumb:

Sprejeli ste odločitev. Izbrali ste najboljšo možno odločitev – izbrali ste EUROCOLOR vrata. Čestitamo!
Zdaj boste morali najti še pravo kljuko ali ročaj, ki združujeta funkcionalnost z modnim oblikovanjem.
Obrnite ključ v svet dopolnilih elementov EUROCOLOR in poglejte, kaj vam lahko ponudimo!

Razpoložljive barve:

bela

Ročaji BASIC

Ročaji STANDARD

ST-01

ST-02

L=500 mm

L=800 mm

Način montaže:

Premer ročaja:
Ø 32 mm
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titan

Ročaji PREMIUM

L=600 mm

BC-02

L=1000 mm

BC-03

BC-04

L=1200 mm L=1600 mm

BC-05

L=400 mm

BC-06

Ø 32 mm

Premer ročaja:
Ø 32 mm
Ø 32 mm

PR-01
L=800 mm
L=1200 mm
L=1600 mm

L=800 mm

Način montaže:

Ø 32 mm

zlata

ST-03

BC-01

L=500 mm

rjava

PR-02
L=800 mm
L=1200 mm
L=1600 mm

PR-04
L=600 mm
L=1000 mm
L=1200 mm
L=1600 mm

PR-05
L=600 mm
L=1000 mm
L=1200 mm
L=1600 mm

Način montaže:

Ø 32 mm

Ø 32 mm

Ø 32 mm

Ø 32 mm

Premer/dimenzije ročaja:
Ø 34 mm
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40 x 20 mm

35 x 35 mm

40 x 20 mm
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Vrste polnjenja
So vam bolj všeč inovativne rešitve ali vam je ljubše, da ostanete pri klasiki?
Mi smo pripravljeni na vsako izbiro. Nudimo tako tradicionalna vložna vrata,
kot tudi prekrivna vrata, pri katerih okvir postane neviden. Katero rešitev boste izbrali?

Vložna – vrata v tradicionalni obliki. Profil krila je neviden.

Pogled od zunaj
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Pogled od znotraj

Prekrivna – vrata tvorijo skladno ravnino. Profil krila ostane neviden.

Pogled od zunaj
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Pogled od znotraj
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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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Slim

prekrivna vrata z okvirjem ALUNOX,
v jekleno modri barvi z ročajem
BC-04 (L=1600 mm)

Centro

prekrivna vrata z okvirjem ALUNOX,
v beli barvi z ročajem PR-04 (L=1000 mm)

Tinto

prekrivna vrata z okvirjem ALUNOX,
v barvi oreha z ročajem
BC-03 (L=1200mm)
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Estetik

prekrivna vrata z okvirjem ALUNOX,
v antracit barvi z ročajem
PR-05 (L=1000 mm)

Vido

prekrivna vrata z okvirjem ALUNOX,
v barvi zlatega hrasta z ročajem
BC-01 (L=600 mm)

Cinemo

prekrivna vrata z okvirjem ALUNOX,
v jekleno modri barvi z ročajem
PR-05 (L=1000 mm)

Linea

prekrivna vrata z okvirjem ALUNOX,
v antracit barvi z ročajem
PR-05 (L=1000 mm)

Ideco

prekrivna vrata, brez okvirja ALUNOX
v beli barvi z ročajem PR-05 (L=1200 mm)

Trio

prekrivna vrata brez okvirja ALUNOX,
v antracit barvi z ročajem
BC-04 (L=1600 mm)

Quadro

prekrivna vrata, brez okvirja ALUNOX,
v barvi oreha z ročajem BC-03 (L=1200mm)

Elegant

Ineo

Lumeo

Primo

Conturo

Simple

Line

Select

prekrivna vrata z okvirjem ALUNOX,
v barvi zlatega hrasta z ročajem
BC-03 (L=1200mm)

prekrivna vrata s stranskimi elementi iz jekla,
bazaltno siva z ročajem PR-05 (L=1000 mm)

Zaprezentowane modele zostały opracowane w oparciu o wymiary drzwi: szer. 1050 x wys. 2050 mm,
dlatego też zamówiony finalny model drzwi może odbiegać wyglądem od tych prezentowanych w katalogu.

prekrivna vrata z okvirjem ALUNOX,
v barvi zlatega hrasta z ročajem
ST-03 (L=800 mm)

prekrivna vrata z okvirjem ALUNOX, v
antracit barvi z ročajem
BC-04 (L=1600 mm)
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prekrivna vrata z okvirjem ALUNOX,
v antracit barvi z ročajem
PR-05 (L=1200 mm)

prekrivna vrata s stranskimi elementi iz
jekla, bazaltno siva z ročajem
PR-05 (L=1000 mm)

prekrivna vrata z okvirjem ALUNOX,
v beli barvi z ročajem ST-03 (L=800 mm)

prekrivna vrata z okvirjem ALUNOX,
v sivi barvi z ročajem BC-04 (L=1600 mm)
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eurocolor.com.pl
Katalog, ki ga gledate je ustvarjen z namenom, da na enem mestu lahko izberete najboljšo tehnologijo, ki je na voljo na tržišču.
Ostane vam le eno - obiščite našo prodajno mesto

in izberite svojo barvo.

Preverite tudi naslednje kataloge:

OKNA, DRSNA VRATA
IN ROLETE.
Preberite si več o naših izdelkih.

Rešitve, ki so predstavljene v katalogu so standard, ki ga priporoča EUROCOLOR. V tem trenutku, ko
prebirate naš katalog, so lahko neke rešitve, ki so predstavljene v njem že zastarele. To je učinek
nenehnega izpopolnjevanja tehnologije, ki se uporablja v naših izdelkih. Zato se, preden se odločite,
obrnite na našega usposobljenega svetovalca, ki vam bo predstavil podrobnosti naše ponudbe in
celotno paleto dodatnih možnosti.
Gradivo ne predstavlja ponudbe v smislu veljavne zakonodaje, vključno z določbami civilnega zakonika
in je le informativne narave. Izdelki, ki so predstavljeni na slikah, se lahko razlikujejo od dejanskega
izdelka.
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