


Nasze okna łączą w sobie wysokie walory estetyczne z funkcjonalnością oraz trwało-

ścią. EUROCOLOR to marka z tradycjami, która gwarantuje spore oszczędności oraz 

pozwala spojrzeć na świat z lepszej perspektywy.

Produkcją okien zajmujemy się od 1996 roku. Nasze markowe profile spraw-
dziły się już w tysiącach domów.

Europejski standard naszych wyrobów potwierdzają uzyskane certyfikaty 
oraz opinie zadowolonych użytkowników.

Za sprawą innowacyjnych szyb z właściwościami użytkowymi 
nasze okna wyróżniają się wysoką szczelnością oraz trwałością, skutecznie 
chronią przed zimnem i hałasem oraz ograniczają zjawisko kondensacji pary 
wodnej.

W naszej ofercie znaleźć można okna w 3 różnych kształtach oraz w ponad 
20 wersjach kolorystycznych.

Jesteśmy pewni wysokiej jakości naszych okien, dlatego dajemy na nie  
najdłuższą na rynku, nawet 15-letnią gwarancję. 

W naszej ofercie znalazły się modele na każdą kieszeń: od klasy Bronze, 
przez Silver i Gold, aż po Gold Plus.

Dlaczego 

okna
Eurocolor?

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

Technologia
W 1996 roku otworzyliśmy w Pyskowicach nasz pierwszy zakład, 
w którym rozpoczęliśmy produkcję wysokiej klasy okien, drzwi 
oraz rolet. Dziś nasze zaplecze technologiczne obejmuje kom-
pleks produkcyjny, który mieści w sobie trzy w pełni skompute-
ryzowane hale produkcyjne, wyposażone w 8 linii zgrzewająco-
-czyszczących oraz centrum produkcyjno-magazynowe. Obecnie 
należymy do wiodących producentów stolarki otworowej. W na-
szej 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 uzna-
na została za rozwiązanie nr 1 w przemyśle okiennym. Wysoka 
jakość naszych produktów to także efekt konsekwentnie reali-
zowanej 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.

 produkcji



 

klasa BroNZE
W tej grupie znaleźć można markowe systemy w przystępnej cenie. Nasi klienci mogą liczyć na zoptymalizowane rozwiązania oraz pięcioletni okres gwarancji.

1. Markowy system w niskiej cenie 
2. Gwarancja do 5 lat
3. Podstawowe kolory oklein
4. Optymalny standard wyposażenia
5. Idealne dla klientów ceniących kompromis ceny z jakością

Aby ułatwić naszym klientom orientację w szerokiej ofercie okien EUROCOLOR, wprowadziliśmy czytelny podział na klasy.

klasa SIlVEr
W grupie tej znalazły się wyroby energooszczędne, które gwarantują odpowiedni komfort użytkowania. Linia wyróżnia się bogactwem wzorów oraz kształtów, 
a także różnorodnością funkcji.

1. Sprawdzony od lat system profili PVC
2. Gwarancja do 10 lat
3. Różnorodne warianty kształtów, kolorów i szyb funkcyjnych
4. Komfortowy standard wyposażenia i modele specjalne, dopasowane do funkcji pomieszczenia
5. Kompletna rodzina produktów (okna, drzwi przesuwne, drzwi wejściowe)
6. Modele do klasycznych i nowoczesnych budynków dla klientów ceniących oszczędność energii połączoną z komfortem i spokojem na długie lata

klasa GolD
W tej grupie znalazły się okna, które łączą w sobie jakość z wyjątkowymi walorami estetycznymi. Linia powstała w oparciu o innowacyjne rozwiązania.  
Produkty klasy Gold wyróżniają się wysoką energooszczędnością oraz dużą wygodą użytkowania.

1. Innowacyjne systemy energooszczędne
2. Gwarancja do 10 lat
3.  Stworzone z myślą o stosowaniu szyb dwukomorowych z zachowaniem estetyki wyglądu okna od wewnątrz
4. Komfortowy standard wyposażenia i modele specjalne, dopasowane do funkcji pomieszczenia
5. Kompletna rodzina produktów (okna, drzwi przesuwne, drzwi wejściowe)
6. Warianty dostępne z 3 uszczelkami (system MD), zapewniające dodatkowe walory użytkowe 
7.    Spełniające wymogi budownictwa niskoenergetycznego (parametr < 1,0), również jako rozwiązanie w budynkach pasywnych

klasa GolD PluS
W tej klasie znalazły się okna i drzwi przyszłości: stworzone przy użyciu zaawansowanej technologii, wyprodukowane z ultranowoczesnego tworzywa RAU-FIPRO®.  
Posiadają one najwyższe z możliwych parametry izolacji cieplnej oraz akustycznej, co przekłada się na niespotykany wcześniej komfort użytkowania.  
Klasa Gold Plus, to także bogactwo wzorów oraz różnorodność funkcji.

1.   Okna i drzwi przyszłości – z ultranowoczesnego tworzywa nowej generacji RAU-FIPRO® (następca PVC, o walorach użytkowych nieosiągalnych w tradycyjnych oknach PVC)
2. Gwarancja do 15 lat
3. Unikalna receptura profili gwarantująca podwyższoną sztywność bez konieczności stosowania wzmocnień stalowych
4. Podwyższony komfort obsługi, dzięki łatwo odczuwalnej swobodzie otwierania i zamykania klamką (opatentowana właściwość)
5. Różnorodne warianty kształtów, kolorów i szyb funkcyjnych
6. Komfortowy standard wyposażenia i modele specjalne, dopasowane do funkcji pomieszczenia
7. Kompletna rodzina produktów (okna, drzwi przesuwne, drzwi wejściowe)
8. Efektywność energetyczna lepsza o 76% od standardowych okien

Wspólne wyróżniki
naszych okien

Profil
Niemieckie systemy marki Rehau, Schüco, Brügmann,  
szeroki wybór 5 i 6-komorowych profili z PVC i tworzywa nowej 
generacji RAU-FIPRO® o szerokości do 86 mm – zapewnia-
jące zachowanie optymalnych funkcjonalności, właściwo-
ści termicznych i akustycznych, w zależności od modelu 
przeznaczone do budownictwa jedno- i wielorodzinnego, 
niskoenergetycznego i pasywnego. 

okucie
Niemieckie okucie Roto NT z funkcyjnym standardem wypo-
sażenia:
  mikrowentylacja lub stopniowany uchył – zapewniające 

swobodę wietrzenia;
  blokada klamki – gwarantująca bezpieczeństwo użytkowa-

nia poprzez ochronę przed błędną zmianą położenia klamki;
  punkty antywyważeniowe – chroniące newralgiczne miej-

sca okna przed próbą włamania.

Klamka
Klamka z funkcją Secustik zapewniająca dodatkową ochro-
nę przed próbą wyważenia okna lub klamka aluminiowa  
umożliwiająca komfortowe i łatwe otwieranie/zamykanie 
okien.

uszczelka
Wykonana z  trwałego na lata tworzywa kauczukowo-sili-
konowego, o wysokiej odporności na promieniowanie UV.

ramka
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.

Szyba
Jedno- lub dwukomorowy pakiet szybowy z  ramką 

 wykonany w  najnowszej technologii  
zespalania (bez przycinania ramki w  narożach szyby,  
powodującego nieszczelność) z  wykorzystaniem  
materiału Hot-Melt – zapewniającego wysoką szczelność 
wkładu i zachowanie właściwości szyby na długie lata.

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

Gwarancja
Okna białe: do15 lat, okna kolorowe: 5 lat. 
Szyba dwukomorowa ENERGO z  : 
do 10 lat! Warunki zgodne z  książką gwarancyjną 
EUROCOLOR.



okno opti

okno Efektiv

optymalne ekonomicznie i funkcjonalnie 

klasa BroNZE 

Efektywność ponad wszystko

okno oPTI zostało zaprojektowane specjalnie dla 
osób przywiązujących wagę do nowoczesnego wzornic-
twa, komfortu użytkowania oraz oszczędności kosztów. 
Dzięki zachowaniu najważniejszych funkcji i optymalnej 
jakości zastosowanych komponentów zapewnia trwałość 
na długie lata.

Niemiecki system marki Rehau, 5-komorowy o szeroko-
ści 70 mm, z bardzo dobrym parametrem Uw = 1,2 W/m2K 
przy szybie jednokomorowej Ug = 1,0 W/m2K, w kolorze 
białym, z 5-cio letnią gwarancją.

Unikalne właściwości
Niska i wąska optyka (rama – 62 mm oraz skrzydło – 54 mm) 
zapewnia większą ilość światła  i efektywne wykorzystanie 
promieniowania słonecznego (zdjęcie nr 2), istotnego  
przy ogrzaniu pomieszczenia; nachylona pod kątem 
cała powierzchnia ramy ułatwia naturalny odpływ wody  
(zdjęcie nr 1). 

Kształt skrzydła
Sx: klasyczne o kształcie prostym (zdjęcie nr 3).
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okno EFEKTIV posiada najważniejsze funkcje, któ-
re na co dzień ułatwiają użytkowanie, a optymalna jakość 
zastosowanych komponentów zapewnia trwałość i jakość 
okna na długie lata.

Niemiecki system marki Brügmann, 5-komorowy  
o szerokości 73 mm, z bardzo dobrym parametrem  
Uw =1,2 W/m2K przy szybie jednokomorowej Ug = 1,0 W/m2K, 
w kolorze białym lub kilku wersjach kolorystycznych okle-
inowanych jednostronnie i obustronnie, z 5-cio letnią gwa-
rancją na okna białe i kolorowe.

Unikalne właściwości
Podwyższona szerokość profili do 73 mm wpływa korzystnie 
na polepszenie parametrów termoizolacyjnych okna (zdję-
cie nr 1); termozgrzewalne uszczelki zapewniają doskonałą  
szczelność i wpływające na poprawę ochrony cieplnej  
i akustycznej całego okna; 6-komorowe skrzydło okrągłe  
zapewnia podwyższoną energooszczędność i oryginalny  
wygląd w standardowej cenie. 

Kształty skrzydła
Sx: klasyczne o kształcie prostym (zdjęcie nr 2),
Rx: oryginalne o kształcie okrągłym (zdjęcie nr 3).
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klasa SIlVEr 

okno Novel

okno GloBAl stworzone zostało z myślą o osobach 
oczekujących komfortu, oszczędności energii i nowocze-
snego wzornictwa, oferują udane połączenie podwyższo-
nej statyki, bardzo dobrych parametrów i atrakcyjnej ceny. 

Niemiecki system marki Rehau, 5-komorowy o szerokości 
70 mm, z bardzo dobrym parametrem Uw = 0,94 W/m2K 
przy szybie dwukomorowej Ug = 0,6 W/m2K, w kolorze 
białym lub kilkunastu wersjach kolorystycznych okleino-
wanych jednostronnie i obustronnie, z 10-cio letnią gwa-
rancją na okna białe i 5-cio letnią na okna kolorowe.

Unikalne właściwości
Nachylona pod kątem cała powierzchnia ramy ułatwia  
naturalny odpływ wody; rama o wysokości 68 mm i skrzy-
dło 60 mm oraz zbrojenie zamknięte w ramie, zapewniają 
bardzo dobrą sztywność i stabilność całego okna.

Kształt skrzydła
Sx: klasyczne o kształcie prostym (zdjęcie nr 2), 
Rx: oryginalne o kształcie okrągłym (zdjęcie nr 3).

okno NoVEl gwarantuje niespotykaną w tej klasie 
trwałość konstrukcji. Każde okno Novel zostało wyposażo-
ne w standardzie w innowacyjną technologię, gwarantu-
jąc swoim użytkownikom najwyższe parametry użytkowe.

Niemiecki system marki Schüco, 5-komorowy o szerokości 
70 mm, z bardzo dobrym parametrem Uw = 0,93 W/m2K 
przy szybie dwukomorowej Ug = 0,6 W/m2K, w kolorze 
białym lub kilkunastu wersjach kolorystycznych okleino-
wanych jednostronnie i obustronnie, z 10-cio letnią gwa-
rancją na okna białe i 5-cio letnią na okna kolorowe.

Unikalne właściwości
Nietuzinkowa biel i połysk profili oraz szara uszczelka pod-
kreślają wygląd białych okien; pakiety szybowe o grubości 
nawet do 53 mm (dla skrzydła Cx) w połączeniu z bar-
dzo korzystnymi parametrami profilu zapewniają wysoką  
redukcję kosztów ogrzewania lub zmniejszenie poziomu 
hałasu; zbrojenie zamknięte w ramie zapewnia podwyż-
szoną statykę i trwałość okna na długie lata.

Kształt skrzydła 
Sx: klasyczne o kształcie prostym (zdjęcie nr 1), 
Rx: oryginalne o kształcie okrągłym (zdjęcie nr 2),
Cx: nietuzinkowe o kształcie wklęsłym (zdjęcie nr 3).

Nowatorskie i nietuzinkowe

okno Global
Okno dla każdego

Nowość:  Rama 7-komorowa zapewniająca podwyższoną energooszczędność!



okno Duotherm

okno DuoTHErM jest znakomitym rozwiąza-
niem dla budownictwa niskoenergetycznego. Nadzwyczaj 
korzystna energooszczędność jest głównym atutem tego 
okna. Cechuje się eleganckim wyglądem i unikalną kon-
strukcją 3 uszczelek. 

Niemiecki system marki Schüco, 6-komorowy o szerokości  
82 mm, z doskonałym parametrem Uw = 0,77 W/m2K  
przy szybie dwukomorowej Ug = 0,5 W/m2K, w kolorze 
białym lub kilkunastu wersjach kolorystycznych okleino-
wanych jednostronnie i obustronnie, z 10-cio letnią gwa-
rancją na okna białe i 5-cio letnią na okna kolorowe.

Unikalne właściwości
3 uszczelki (system MD) zapewniają lepsze parametry 
termiczne i akustyczne, środkowa uszczelka tworzy tzw. 
suchą komorę, korzystną dla dodatkowej ochrony oku-
cia przed wodą, a termozgrzewalne uszczelki zapewniają  
doskonałą szczelność i wpływają na poprawę ochrony 
cieplnej i akustycznej całego okna.  

Kształty skrzydła
Niespotykany wybór w klasie okien o szerokości powyżej 80 mm: 
Sx: klasyczne o kształcie prostym (zdjęcie nr 1),
Rx: oryginalne o kształcie okrągłym (zdjęcie nr 2),
Cx: nietuzinkowe o kształcie wklęsłym (nowość, zdjęcie nr 3).

klasa GolD 
okno Energetic
Energooszczędność w standardzie

ENErGETIc to okno o takiej budowie i tak umiejęt-
nie połączonych elementach, by oferowało jak najlepsze 
parametry i było najbardziej korzystną inwestycją w relacji 
jakości do ceny.

Niemiecki system marki Rehau, 6-komorowy o szerokości 
86 mm, z doskonałym parametrem Uw = 0,73 W/m2K przy 
szybie dwukomorowej Ug = 0,5 W/m2K, w kolorze białym 
lub kilkunastu wersjach kolorystycznych okleinowanych 
jednostronnie i obustronnie, z 10-cio letnią gwarancją  
na okna białe i 5-cio letnią na okna kolorowe.

Unikalne właściwości
Specjalna wysokość ramy (66 mm) oraz skrzydła (57 mm) 
gwarantuje osiągnięcie lepszych parametrów termoizola-
cyjnych, dzięki zwiększonej powierzchni szyby; przegroda 
KVS z dodatkową uszczelką w skrzydle pod szybą eliminuje 
powstawanie mostków termicznych oraz ogranicza straty 
energii (zdjęcie nr 1); pakiety szybowe o grubości nawet  
do 53 mm w połączeniu z bardzo korzystnymi parame-
trami profilu zapewniają wysoką redukcję kosztów ogrze-
wania lub zmniejszenie hałasu; nowej generacji uszczelki  
(Geneo), zapewniają wysoki komfort obsługi, dzięki 
zmniejszeniu oporu w klamce przy otwieraniu lub zamy-
kaniu okna. 

Kształty skrzydła 
Sx: klasyczne o kształcie prostym (zdjęcie nr 2), 
SRx: oryginalne o kształcie zaokrąglonym 
(nowość, zdjęcie nr 3).

Podwójna oszczędność

klasa GolD PluS 
okno Energo+
Okno przyszłości

okno ENErGo+ powstało z niezwykle stabilnego i energo-
oszczędnego profilu Geneo® na bazie tworzywa nowej generacji 
RAU-FIPRO®. Nowatorskie w  branży okiennej zastosowanie tworzy-
wa z włóknem szklanym oraz specjalna receptura i technologia pro-
dukcji umożliwiają uzyskanie doskonałych parametrów statycznych 
i termoizolacyjnych.

Niemiecki system marki Rehau, 6-komorowy profil Geneo®  
o szerokości 86 mm, z 3 uszczelkami (MD) z tworzywa nowej generacji 
RAU-FIPRO® na bazie włókna szklanego, z doskonałym parametrem  
Uw = 0,70 W/m2K przy szybie dwukomorowej Ug = 0,5 W/m2K,  
w  kolorze białym lub kilkunastu wersjach kolorystycznych okleino-
wanych jednostronnie i obustronnie, z nawet 15-sto letnią gwarancją 
na okna białe i 5-cio letnią na okna kolorowe.

Unikalne właściwości
Ultranowoczesne tworzywo RAU-FIPRO® posiada rozszerzalność mate-
riałową o 50% mniejszą niż klasyczne PVC, zapewniające większą stabil-
ność i odporność na skutki promieniowania słonecznego (zdjęcie nr 1); 
w większości konstrukcji nie wymaga stosowania stali, pogarszającej 
termikę okno; opatentowane 3 uszczelki (system MD) zapewniają  
lepsze parametry termiczne, akustyczne oraz gwarantują mniejszy 
opór w klamce przy otwieraniu i zamykaniu, a tym samym podwyż-
szony komfort obsługi, środkowa uszczelka tworzy tzw. suchą komorę, 
korzystną dla dodatkowej ochrony okucia przed wodą (zdjęcie nr 2); 
system komór wzmocnionych IVS dba o doskonałą sztywność profilu 
i gwarancję bezpieczeństwa zapewniając klasę WK2 bez stosowania 
zbrojeń stalowych (zdjęcie nr 3); przegroda KVS z dodatkową uszczelką 
w skrzydle eliminuje powstawanie mostków termicznych oraz ograni-
cza straty energii.

Kształty skrzydła
Sx: klasyczne o kształcie prostym.



klasa GolD PluS 
okno Energo+ PHZ
Okno przyszłości z certyfikatem do domów pasywnych

okno ENErGo+ PHZ, dzięki unikalnym właściwościom pro-
fili Geneo®, a  także specjalnie zaprojektowanej uszczelce środkowej 
i  systemowi wypełnień komór wewnętrznych wkładkami Termomo-
duł PHZ, osiąga rewelacyjne parametry termoizolacyjne, wymagane 
w przypadku zastosowań w budownictwie pasywnym. 
Okno ENERGO+ PHZ, posiadając certyfikat Domów Pasywnych 
w  Darmstadt, spełnia nie tylko najwyższe wymagania odnośnie  
ochrony cieplnej, ale zachowuje również pozostałe zalety systemu 
okiennego ENERGO+.

Niemiecki system marki Rehau, 6-komorowy profil Geneo® o sze-
rokości 86 mm, z 3 uszczelkami (MD) z tworzywa nowej generacji  
RAU-FIPRO® na bazie włókna szklanego, z rewelacyjnym parametrem  
Uw = 0,67 W/m2K przy szybie dwukomorowej Ug = 0,5 W/m2K,  
w  kolorze białym lub kilkunastu wersjach kolorystycznych okle-
inowanych jednostronnie i  obustronnie, z  10-cio letnią gwarancją  
na okna białe i 5-cio letnią na okna kolorowe.

Unikalne właściwości

Ultranowoczesne tworzywo RAU-FIPRO® posiada rozszerzalność  
materiałową o 50% mniejszą niż klasyczne PVC, zapewniające większą 
stabilność i odporność na skutki promieniowania słonecznego; okna 
dedykowane do domów pasywnych, posiadające certyfikat Instytutu 
Domów Pasywnych w Darmstadt; opatentowane 3 uszczelki (system 
MD) zapewniają lepsze parametry termiczne, akustyczne oraz gwa-
rantują mniejszy opór w klamce przy otwieraniu i zamykaniu, a tym  
samym podwyższony komfort obsługi, środkowa uszczelka tworzy tzw. 
suchą komorę, korzystną dla dodatkowej ochrony okucia przed wodą; 
system komór wzmocnionych IVS dba o doskonałą sztywność profilu 
i gwarancję bezpieczeństwa zapewniając klasę WK2 bez stosowania 
zbrojeń stalowych; przegroda KVS z dodatkową uszczelką w skrzydle 
eliminuje powstawanie mostków termicznych oraz ogranicza straty  
energii; system Termomoduł wpływa na osiągnięcie doskonałych  
parametrów energooszczędnych (zdjęcie nr 1).

Kształt skrzydła 
Sx: klasyczne o kształcie prostym (zdjęcie nr 3).

Modele SPEcJAlNE okien 

Czy wiesz, że… 

SENSo:  
okno do pokoju dziecka

Rozwiązanie to dedykowane jest rodzinom z małymi dziećmi. Okno  
wyposażone zostało w system składający się ze specjalnego okucia z funkcją  
Tilt-First (uchylanie przed otwieraniem) oraz klamki z kluczem, który zabezpiecza przed przy-
padkowym otwarciem okna na oścież (jest to możliwe dopiero po przekręceniu klucza).

MoDErNo:
okno z ukrytymi zawiasami
Model ten przygotowany został z myślą o osobach, które mają wysokie wymagania odnośnie estetyki. W oknach 
wykorzystany został system chowający zawiasy, dzięki któremu produkt wyróżnia się perfekcyjnym wyglądem. 
Gładkie powierzchnie gwarantują łatwą pielęgnację.

Z myślą o osobach, które od swoich okien oczekują więcej, przygotowaliśmy szereg niestandardowych funkcji zapewniających perfekcyjny wygląd, 
jeszcze większy komfort użytkowania oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa.

coMFo: 
okno do kuchni

W modelu zastosowane zostało rozwiązanie, które umożliwia optymalne wykorzystanie 
przestrzeni. Za sprawą specjalnego okucia okno może otwierać się w sposób nietypowy 
– tak samo, jak otwierają się drzwi przesuwne. Taka funkcja doskonale sprawdza się w sytu-
acji, gdy jest ono blokowane przez przedmioty znajdujące się na parapecie.

SEcuro:
Okno utrudniające włamanie

Model dedykowany jest osobom, którym zależy na zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa. 
Dzięki zastosowaniu okuć z klasy antywłamaniowej WK1 lub WK2, bezpiecznym  
pakietom szyb i specjalnym klamkom wyposażonym w klucze oferowane przez nas okna  
są gotowe, by skutecznie utrudnić włamanie.

MoDErNo



Nieustannie szukamy najlepszych rozwiązań, które jeszcze bardziej ułatwią życie naszym klientom. Z myślą o osobach, które od swoich okien 
oczekują więcej, przygotowaliśmy szereg niestandardowych funkcji oraz praktycznych dodatków. Nasze produkty podnoszą komfort i wpływają  
na bezpieczeństwo, ale także nadają budynkom wyjątkowy charakter.

Osłona progu ramy drzwi 
balkonowych

Osłona pełni funkcję ochronną, zapobiega uszkodzeniom 
i otarciom dolnej części ramy przy przechodzeniu, szcze-
gólnie polecana przy wyjściach na balkon lub taras.

Próg aluminiowy do klasycznych 
drzwi balkonowych

Element ten zaprojektowany został z myślą o drzwiach 
balkonowych, gwarantując podwyższony komfort użyt-
kowania. Dodatek umożliwia swobodne przechodzenie 
na balkon, czyniąc z mieszkania miejsce bez barier.

Ponadczasowa 
klamka Swing

To nowoczesna linia klamek, która nada każdemu oknu 
niepowtarzalny wygląd. Dodatek ten wyróżnia się funk-
cjonalnością oraz bardzo dużą trwałością. Ergonomiczny 
kształt klamki zapewnia najwyższy komfort użytkowania.

Amortyzator zamknięcia
Softclose

Mechanizm, który zapobiega trzaskaniu uchylonych 
okien, zapewniając tym samym ciche i delikatne zamy-
kanie skrzydła. Jest on niezwykle łatwy w montażu.  
Może zostać zainstalowany zarówno w oknach nowych,  
jak i w oknach z okuciami Roto zamontowanych już wcześniej.

ogranicznik otwarcia 
TurnPlus

Dodatek ten zaprojektowano z myślą o oknach  
rozwiernych. Odpowiednie ustawienie klamki umożliwia 
lekkie otwarcie oraz zablokowanie okna w najlepszej 
pozycji. Zapewnia właściwą wentylację pomieszczenia, 
chroni też przed niepożądanym zamknięciem.

Stopniowany uchył

Umożliwia ustawienie skrzydła w jednej  
z wielu pozycji uchyłu, a tym samym pozwa-
la na odpowiednią regulację dopływu świe-
żego powietrza.

Rączka
i zatrzask balkonowy

Bardzo estetyczny i wygodny dodatek, 
który ułatwia przymykanie drzwi przy 
wyjściu na balkon lub taras.

Słupek 
ruchomy z klamką

Element, który umożliwia łatwe i wygodne 
otwieranie okien oraz drzwi balkonowych, 
a także pozwala na uzyskanie większej 
przestrzeni. Specjalne okucie umożliwia 
zastosowanie klamki do otwierania skrzydła 
pasywnego ze słupkiem ruchomym.

Hamulec 
przeciwprzeciągowy

Element ten pozwala na proste bloko- 
wanie w dowolnym położeniu otwartych 
drzwi balkonowych lub okien. Za sprawą 
hamulca, który sterowany jest klamką, 
skrzydło pozostaje nieruchome nawet 
przy dużych podmuchach wiatru.

DoDATKI SPEcJAlNE do okien

ramka 

EUROCOLOR jako jeden z nielicznych produ-
centów na rynku oferuje w swoich oknach  
i drzwiach innowacyjną ramkę                         . 

W oferowanych przez EUROCOLOR pakietach 
szybowych stosowana jest opatentowana ram-
ka  ze specjalnego tworzywa 
polimerowego, niezawierającego metalu, która: 
  obniża współczynnik termoizolacji całego 

okna o 0,2 W/m2K, zapewniając o 15% więcej 
ciepła;

  do 2 dB dodatkowo redukuje hałas;
  do 70% zmniejsza kondensację wilgoci, dzięki 

podwyższeniu temperatury na powierzchni 
szyby nawet o 9°C, a tym samym eliminuje 
powstawanie pleśni i grzybów, szkodliwych 
dla naszego układu oddechowego;

  do 20 lat podwyższa żywotność szyby, 
dzięki większej elastyczności zespolenia 
ramki z szybą, minimalizując jej pęknięcie. 

Ramka  dostępna jest w stan-
dardzie, bez żadnych dodatkowych dopłat! 
To unikalne rozwiązanie w branży okienno-
-drzwiowej. Szyby funkcyjne

W oknach i drzwiach EUROCOLOR można stosować wiele rodzajów szkieł spełniających różno-
rodne funkcje: od chroniących przed utratą ciepła i nadmiernym nasłonecznieniem po stanowią-
ce ochronę przed uciążliwym hałasem i włamaniem. 

  szyby energooszczędne – dwukomorowe pakiety szybowe z innowacyjną ramką 
 o bardzo dobrej termoizolacyjności (Ug = 0,8/0,7/0,6/0,5 W/m2K), które 

w połączeniu z korzystnymi parametrami profili zapewniają wysoką redukcję kosztów 
ogrzewania i izolację termiczną; 

  szyby przeciwsłoneczne – stosowane, aby zredukować niepożądane nagrzewanie się  
pomieszczeń poprzez absorpcję (tzw. antisol) i poprawić wygląd oraz estetykę budynków, 
uzyskując obok absorpcji efekt odbicia (tzw. stopsol), stosowane głównie w biurach i budyn-
kach użyteczności publicznej. Szyby dostępne w kolorach: brąz, szary, zielony i niebieski oraz 
bezbarwny (tylko stopsol);

  szyby dźwiękochłonne – pozwalają na uzyskanie optymalnych wartości izolacyjno-
ści akustycznej, zmniejszając poziom uciążliwego hałasu, obniżającego komfort życia  
i utrudniającego właściwą koncentrację w pracy; 

  szyby bezpieczne – szyby oznaczone klasą 2b2 (dawniej O2) zapewniają ochronę 
przed zranieniem wszędzie tam, gdzie ze względu na warunki użytkowania zachodzi 
niebezpieczeństwo stłuczenia szyby, a ludzie znajdują się w zasięgu odprysku odłam-
ków szkła (szpitale, szkoły, żłobki, witryny sklepów, ale także domy jednorodzinne); 

  szyby ochronne laminowane – szyby oznaczone klasami P2 i P4 posiadają zwiększoną 
odporność na włamanie, są stosowane w przypadku, gdy chcemy chronić dany obiekt  
z jednoczesnym zachowaniem niezmienionej estetyki elewacji (eliminując kraty, 
okiennice, rolety). 

Biorąc pod uwagę indywidualne preferencje oraz potrzeby naszych klientów, przygotowaliśmy szereg ponadstandardowych rozwiązań.  
W ofercie EUROCOLOR znaleźć można dodatki, które służą podniesieniu komfortu oraz takie, dzięki którym budynki zyskują niepowtarzalny 
wygląd.

Dodatkowe ROzWiązAniA



Szyby ornamentowe

Spełniają wymogi klientów, którzy oczekują,  
aby szkło spełniało rolę elementu dekoracyjnego 
lub ograniczało stopień przezroczystości szyby, 
przepuszczając odpowiednią ilość światła.
Szeroka gama szyb ornamentowych o różnych wzo-
rach, kolorach i stopniach przezroczystości spełni 
oczekiwania każdego.

Dodatkowe ROzWiązAniA

Nawiewniki

Ich stosowanie zapewnia odpo-
wiednią wentylację i  optymal-
ny mikroklimat w  pomieszczeniu, 
wpływając na poprawę zdrowia 
i  komfortu użytkowania. Oferowane 
automtyczne nawiewniki ciśnienio-
we i  higrosterowane nie wymagają 
ręcznej obsługi, będąc estetycznymi  
w  wyglądzie i  łatwymi w  utrzymaniu 
czystości.

Szprosy

Są elementami okien i drzwi nawiązującymi  
do dawnego stylu architektury, dzięki którym wnę-
trza utrzymane są w szczególnej atmosferze,  
a fasady budynków zyskują niepowtarzalny 
charakter. Szprosy występują w wersji między-
szybowej lub zewnętrznej (naklejane), dostępne  
są w wielu szerokościach i kolorach, dopasowa-
nych  do  indywidualnych wzorów okien.

Od zawsze, dużą wagę przykładaliśmy do szczegółów. Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom i cieszącemu oko wzornictwu, każdy z naszych 
klientów poczuje się dobrze we własnym domu.

Dodatki systemowe

Szereg funkcjonalnych i praktycznych 
rozwiązań systemowych, jak: posze-
rzenia, profile połączeniowe, profile 
wzmacniające, profile dylatacyjne, 
osłony progów do drzwi balkonowych  
i wiele innych, które są elementami 
nieodzownymi i z powodzeniem wy-
korzystywanymi przy wszelkich niety-
powych rozwiązaniach.

Dodatkowe ROzWiązAniA



Klamki, gałki, pochwyty,  
samozamykacze,  
zamykacze do naświetli 
Akcesoria dopasowane do okien  
i drzwi o różnych kształtach i kolo-
rach, spełniające najwyższe wymogi 
odnośnie estetyki wykonania, kom-
fortu użytkowania i funkcjonalno-
ści, zgodne z najnowszymi trenda-
mi, a wśród nich: różnego rodzaju  
pochwyty, klamki oraz gałki, samo-
zamykacze do drzwi wejściowych, 
zapewniające automatyczną funkcję 
zamykania lub specjalne zamykacze 
do naświetli, umożliwiające sterowa-
nie wysoko zamontowanego okna  
z poziomu użytkownika.

Kształty listew

Szeroki wybór listew przyszybowych 
oferowanych przez EUROCOLOR 
daje możliwości nadawania indywi-
dualnego stylu i kształtu wewnętrz-
nej stronie okna.  Ostateczny kształt 
listwy uzależniony jest wybranego 
rodzaju systemu profili oraz szero-
kości pakietu szybowego.

Kolory

Epoka wyłącznie białych okien i drzwi 
przeminęła już dawno. EUROCOLOR 
posiada bardzo szeroką i atrakcyjną 
gamę okien i drzwi w wielu wersjach 
kolorystycznych, zarówno klasycznych, 
imitujących rozmaite rodzaje drewna, 
jak i nowoczesnych (okleinowanych 
jedno- lub obustronnie), które nadadzą 
każdemu budynkowi odpowiednią ele-
gancję oraz styl, dopasowane do indy-
widualnych wymagań klientów.

Złoty dąb

Silbergrau

Soft cherry Winchester

Dąb bagienny

Antracyt gładki

Orzech włoski

Antracyt fakturowany

Mahoń

Klasyczne

Nowoczesne

Trendy
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Klamki z funkcją Secustik w kolorze:
1. brąz
2. stare złoto F4
3. tytan F9
4. białym

Przykłady stosowanych listew w oknach EUROCOLOR:
1. listwa prosta
2. listwa okrągła
3. listwa okrągła stosowana w skrzydłach Cx



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 newslet-
terowi 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 okien będzie 
szybka i fachowa.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszych salonów sprzedaży oraz strony internetowej www.eurocolor.com.pl.

rEAlIZAcJE
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Polecamy także:

Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących
przepisów prawa i ma tylko charakter informacyjny.

Nasz najbliższy Sprzedawca:
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