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Madlo je upevňované přímo do panelu 
na speciální vyztuži, toto zajišťuje 
jednoduchý přístup k zámku. 

Přizpůsobíte si ho individuálně 
do zvoleného modelu dveří. 

O DESIGNU
ROZHODUJÍ PODROBNOSTI
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Vybrané prvky
vyrobené v 3D.

Prvky 3D

Madlo je upevňované
přímo do panelu
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Solidní konstrukce dveří s panelem 
typu SWIM a jeho speciální zesílení, 
to jistá odolnost proti veškerým 
povětrnostním podmínkám.

Ozdobné rámečky hladce zalícované 
s povrchem dveří. 

Dodatečně povrch NO FINGER 
zabraňuje viditelným otiskům prstů.

Ozdobné rámečky 
hladce zalícované

Panel typu SWIM



Ultra design vždy
ve standardní ceně.

STANDARD

SILA
NOVÝCH 
MOŽNOSTÍ
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3D efekty dělají dojem na Vás? 
Zadejte si tento efekt do nových 
vchodových dveří na vnější povrch 
panelu a skla… Zní dobře? 
Pojďme na to! 

3D
Nechte svou fantazii volně 
běžet. Pociťte se jako dítě 
v zemi barev. Vyberte si 
stylizaci a své oblíbené barvy. 
Bez ohledu na to, co si 
vyberete, určitě přitahnete 
pozornost Vašich hostů a … 
sousedů! 

DUAL
2 w 1!  V tom případě 
kombinujeme obě 
předchozí možnosti.

3D + DUAL

4



5

VY
VYBÍRÁTE

Všechno můžete kombinovat 
indiduálně. Vyrobíme dveře
z vybraných Vámi součástí. 
Poznejte varianty a zkomponujte si 
dveře sám! 

Podrobnosti získáte 
v nejbližší vzorkové prodejně.

rozeta zámku 
oválná / mikro

sklo 
matné / čiré / 3D

dveře 
s prahem / bez prahu

dveře 
otevírané dovnitř / 
otěvírané ven

madlo 
klika / koule

madlo 
rovné / ohnuté

pant 
křidélkový / válečkový / skrytý

dveře 
se světlíkem / bez světlíku

průřez madla 
zaoblený / rovný



Klika nebo 
koule?

Obdélníkový 
nebo zaoblený?
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Se světlíkem 
nebo bez?



TECHNOLOGICKÁ
FUNKČNOST
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Přemýšlel jste někdy o tom jak zvýšit 
pohodlí a pevnost dveří ve svém domě? 

My jsme o tom přemýšleli a do standardu 
jsme přidali kování, které se uzavírá 
ve 3 nejdůležitějších bodech 
odolné vůči tisícům vchodů.

STANDARD+ 
KOVÁNÍ 



Věc bezpečnosti klademe na 
stejnou úroveň s užitečností 
a estetikou našich dveří, proto 
zajistili jsme možnost použití 
hákových kování. 

V rámci dodatečného vybavení 
nabízíme trny proti vloupání 
u pantů. 

BEZPEČNOST+
Váš domov začne být SMART! 

Ověřte dodatečně dostupné 
ovládání smartfonem. Řešení, 
které Vám chceme navrhnout 
je čistá automatika:

AUTOMATIKA+

Čtečka otisků prstů,
Čtečka karet,
Aplikace Smart Home 
(CONNEXOON, TAHOMA),
Klávesnice
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KOLEKCE
MODELŮ
Zvolte svůj!

Elegant

Estetik Ideco Linea

Centro Cinemo Conturo

Panel

Ultra design není jen 
vzhledem samotných dveří… 

Je to také ultra kvalita 
a ušlechtilost materiálu, 
kterým je hliník.

Navštivte eurocolor.com.pl a ověřte naší 
nabídku, kterou neustále vyvíjíme.
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Primo Quadro

Slim
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Simple

Tinto Trio
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Katalog, který prohlížíte, jsme vytvořili, aby shromáždit na jednom místě nejlepší na trhu technologie.  
Zbývá Vám již jen jedná věc – navštivit naší vzorkovou prodejnu a vybrat si vhodnou barvu.

V katalogu prezentovaná řešení jsou standardem doporučovaným firmou EUROCOLOR. Ve chvíli kdy prohlížíte náš katalog, některá z představovaných možností již nemusí být aktuální. Je to výsledek stále se 
zdokonalujících technologií využívaných v našich produktech. Proto, než se rozhodnete, obraťte se na našeho poradce, který Vám představí podrobnosti naší nabídky a plný rozsah možnosti. 
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