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Montaż Fabryczny
Jako jedyni w Polsce.
Piękne i funkcjonalne okno... źle zamontowane? Nigdy więcej! Wiemy, jakie ma to znaczenie dla Twojego komfortu. Dlatego 
proponujemy rozwiązanie, które uwolni Cię od niepotrzebnych zmartwień. Wybierz usługę Montażu Fabrycznego przeprowadzonego 
przez certyfikowanych montażystów EUROCOLOR. Zyskaj pewność, że zostanie on wykonany szybko i profesjonalnie. Otrzymasz 
także szereg fachowych zaleceń, a jeśli tego potrzebujesz, możesz wydłużyć gwarancję aż do 7 lat! My zajmiemy się wszystkim. 

To pewność, której nie zdobędziesz nigdzie indziej! Wraz z produktami EUROCOLOR otrzymasz od nas pakiet pełen satysfakcji. 
Przekonaj się!

Spotkanie na szczycie 
Oferta Trzech Wspaniałych
Przy produkcji okien i drzwi od ponad dwóch dekad wykorzystujemy 
sprawdzone europejskie technologie. Jesteśmy częścią światowej sieci 
zakładów produkcyjnych takich firm jak SCHÜCO, SIEGENIA, HOPPE. Używamy 
innowacji technologicznych, ponieważ wierzymy, że bezkonkurencyjne 
produkty wymagają najlepszych rozwiązań. Dzięki ich zastosowaniu produkty 
EUROCOLOR przekonują najbardziej wymagających klientów. 

Jesteśmy certyfikowanym producentem okien i drzwi z systemów profili 
SCHÜCO, dostawcy z ponad 50-cio letnim doświadczeniem. Jako wiarygodny 
partner stosujemy najlepsze na rynku technologie, które gwarantują wyjątkową 
trwałość naszych produktów. Spełniając wysokie wymagania pod względem 
energooszczędności, komfortu i bezpieczeństwa, oferujemy klientom pewność 
i satysfakcję.

Poznaj Ofertę 
Trzech Wspaniałych 
i Montaż Fabryczny
Zdobądź zestaw technologii 
dostępny tylko w EUROCOLOR!
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Profile SCHÜCO zastosowano w drzwiach przesuwnych:

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

Schüco. 
Bezpieczeństwo 
bez granic

Profile SCHÜCO wraz z EUROCOLOR tworzą wysokiej jakości systemy okien i drzwi. Profile 
SCHÜCO zapewniają: komfort, efektywność energetyczną oraz niezachwiane bezpieczeństwo 
domowników. Wyobraź sobie dom stworzony z najtrwalszych fundamentów. Twój dostęp  
do idealnie wyprofilowanych okien i drzwi – jako klienta EUROCOLOR – jest nieograniczony. 

Profile SCHÜCO zastosowano w oknach: 

Livio Novel

Katalog OKNA I DRZWI PRZESUWNE
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Nasza ocena

7

PVC marki

82 mm

3 (wersja MD) lub 2 (wersja AD)

Rodzaj skrzydła proste Sx

do 7 lat na okna białe i kolorowe 

Rodzaj materiału Parametr Uw (W/m2K)

Szerokość Okres gwarancji

Ilość komór Rodzina produktów

Ilość uszczelek

9 Max Premium

0,76 (dla szyby 0,5 z technologią                                  )

Drzwi
przesuwne

PSK

Drzwi
przesuwne

HS

Drzwi
wejściowe

 Okna

Poznaj
okno Livio
 Piękno jest proste.

Zaufaj prostym rozwiązaniom. Dajemy Ci okno, które łączy najbardziej zaawansowa-
ną technologię i energooszczędność z najnowszymi trendami w zakresie wzornictwa.  
Livio to prosta droga do domu i oszczędności – które wykorzystasz tak, jak tylko za-
pragniesz. Livio to szara eminencja EUROCOLOR. Jako jedyne w ofercie posiada korpus  
w kolorze szarym idealnie pasującym do wnętrz utrzymanych w stylu skandynawskim.

OKNO DRZWI PRZESUWNE

Szyby z technologią 
SuperSpacer®
Innowacyjna technologia SuperSpacer® 
to najbardziej efektywny termicznie system 
ramek dystansowych.

Okucie szyte na miarę
Maksymalna wygoda użytkowania 
została uzyskana dzięki opatentowanej 
rolce obrotowej, podnośnikowi skrzydła 
i funkcjom wietrzenia.

Katalog OKNA I DRZWI PRZESUWNE

Ciepło, które zostaje  
w środku
Zastosowaliśmy energooszczędny 
7-komorowy system o podwyższonej 
izolacyjności termicznej.

LIVIO (SCHÜCO LIVING 82)
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Nasza ocena

5

70 mm

2 (wersja AD)

Rodzaj skrzydła proste Sx, okrągłe Rx

1,04

5 lat na okna białe i kolorowe 

Rodzaj materiału Parametr Uw (W/m2K)

Szerokość Okres gwarancji

Ilość komór Rodzina produktów

Ilość uszczelek

(dla szyby 0,7 z technologią                                  )

7 Premium

Poznaj
okno Novel
 Piękno i wygoda nareszcie RAZEM.

Popatrz dookoła. Świat zmienia się na Twoich oczach. To właśnie teraz zaczynasz budować życie. 
W nowym domu już wkrótce doświadczysz nowych emocji. W Twoich wnętrzach zabrzmi śmiech. Na-
sze okna zobaczą nowe twarze. Początki nigdy nie są łatwe, dlatego pragniemy pomóc Ci najlepiej, jak 
potrafimy. Dajemy Ci okno Novel, jedyne w swoim rodzaju. Bo twórcze znaczy lepsze.

Unikalność kształtu
Dostępność kilku kształtów skrzydła: 
klasycznie proste, mniej szablonowe – 
okrągłe.

OKNO DRZWI PRZESUWNE

Szyby z technologią 
SuperSpacer®
Innowacyjna technologia SuperSpacer® 
to najbardziej efektywny termicznie system 
ramek dystansowych.

Okucie szyte na miarę
Maksymalna wygoda użytkowania 
została uzyskana dzięki opatentowanej 
rolce obrotowej, podnośnikowi skrzydła 
i funkcjom wietrzenia.
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PVC marki

Drzwi
przesuwne

PSK

Drzwi
przesuwne

HS

Drzwi
wejściowe

 Okna

NOVEL (SCHÜCO CT-70)
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7 Premium

70 mm

NOVEL (SCHÜCO CT-70)

5

2 (wersja AD)

proste Sx, okrągłe Rx

Okna
 Podsumowanie

Nasza ocena

Nazwa okna

7

82 mm

3 (wersja MD) lub 2 (wersja AD)

Rodzaj materiału

Szerokość

Ilość komór

Ilość uszczelek

9 Max Premium

Rodzaj skrzydła proste Sx

do 7 lat na okna białe i kolorowe 

Parametr Uw

Okres gwarancji

Rodzina produktów

0,76 W/m2K (dla szyby 0,5 z technologią                                   )

LIVIO (SCHÜCO LIVING 82)

1,04 W/m2K (dla szyby 0,7 z technologią                                   )

5 lat na okna białe i kolorowe 

Katalog OKNA I DRZWI PRZESUWNE

Nasza ocena

Nazwa okna

Rodzaj materiału

Szerokość

Ilość komór

Ilość uszczelek

Rodzaj skrzydła

Parametr Uw

Okres gwarancji

Rodzina produktów

PVC markiPVC marki

Drzwi
przesuwne

PSK

Drzwi
przesuwne

HS

Drzwi
wejściowe

 OknaDrzwi
przesuwne

PSK

Drzwi
przesuwne

HS

Drzwi
wejściowe

 Okna

Zaprezentowane parametry zostały przedstawione w oparciu o okno 
referencyjne o wymiarach: szer./wys. 1230x1480 mm.
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Wygoda i brak przeszkód 
przy przejściu 
Osiągnęte dzięki zastosowaniu specjalnego 
systemu podnośno-przesuwnego oraz progu 
wmontowanego w posadzkę.

Poznaj
drzwi przesuwne
HS
2x więcej światła,
2x większa przestrzeń.

OKNO DRZWI PRZESUWNE

To wyjątkowa szansa na wprowadzenie do przestronnych wnętrz jeszcze większej ilości światła.
Twoje przejście bez barier zapewnia zastosowanie progu wmontowanego w posadzkę.
Specjalna budowa systemu oznacza możliwość wykonania bardzo dużych konstrukcji.
Pomimo dużych rozmiarów są niezwykle proste w użytkowaniu. To wszystko dzięki
wykorzystaniu funkcjonalnego systemu podnośno-przesuwnego. Wybierz drzwi przesuwne
HS dla pełnego komfortu i dobrego samopoczucia domowników.

Specjalna budowa
systemu 
Dająca możliwość wykonania bardzo dużych 
konstrukcji (do szerokości 6 m i wysokości 2,8 m).

Duża powierzchnia 
szyb  
Sprawia, że przestrzeń Twojego domu
wypełnia jeszcze więcej światła.

Drzwi dostępne w modelach:

Katalog OKNA I DRZWI PRZESUWNE

Livio Novel
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Funkcjonalny system 
odstawno-przesuwny  
Umożliwia łatwe i swobodne przesuwanie
bardzo ciężkich i dużych skrzydeł.

Poznaj
drzwi przesuwne
PSK
Zrób miejsce dla prawdziwej miłości.

Nie ograniczaj się. Bezpieczeństwo, technologia i piękno nie muszą się wykluczać. Dla nas
to wartości nierozłączne. Odnajdziesz je w drzwiach przesuwnych PSK EUROCOLOR. 
Odsuń na bok nudę i przeciętność. Postaw na najlepszą technologię oraz nowoczesny design. 
Wybierz nasze sprawdzone rozwiązanie!

OKNO DRZWI PRZESUWNE

Użyte profile oraz duża 
powierzchnia szyby   
Zapewniają skuteczną izolację termiczną 
i większą przestronność wnętrza.

Drzwi dostępne w modelach:Więcej przestrzeni
w domu
Drzwi przesuwne PSK nie otwierają się jak
tradycyjne drzwi balkonowe. Dzięki możliwości
ich przesuwania zyskujesz więcej przestrzeni
w swoim domu. 

Katalog OKNA I DRZWI PRZESUWNE

Livio Novel
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Poznaj
funkcjonalne
okucia
Bezpieczeństwo bliskie sercu.

Katalog OKNA I DRZWI PRZESUWNE

Okucie dopasowane w oparciu o technologię Titan AF firmy

Rolka KoPiBo
Samopracująca opatentowana rolka. Reaguje na zmiany kształtów
profili wywołane temperaturą i słońcem. Zapewnia lekkość otwierania
i zamykania.

Punkty bezpieczeństwa
Stal i kompozyt zapewniają ochronę przed zużyciem. Najważniejsze punkty
bezpieczeństwa, które zapewniają wysoki poziom ochrony przed
włamaniem, są w standardzie.

Podnośnik skrzydła
Płynne i lekkie podnoszenie skrzydła podczas zamykania okna. Ten opatentowany 
element zapewni codzienną wygodę Tobie i twoim dzieciom.

Funkcja zima-lato
lub Mikrowentylacja
Wybór należy do Ciebie. Obie funkcje gwarantują dopływ świeżego 
powietrza i dopasowanie do każdej pory roku.

Opatentowany podnośnik powoduje 
płynne i lekkie podnoszenie okna 

podczas zamykania.

Rolka obrotowa KoPiBo zapewnia
komfortowe i łatwe otwieranie okna.

Funkcja zima-lato lub Mikrowentylacja gwarantuje 
dopływ świeżego powietrza dopasowany do każdej 

pory roku.
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Naucz się
podejmować
dobre decyzje
Poznaj szyby z technologią
SuperSpacer®.

Wytrzymałe tworzywo polimerowe
Dostosowuje się do najbardziej ekstremalnych warunków pogodowych. 
Konstrukcja nie zawiera metalu. Dzięki swojej elastyczności i właściwościom 
materiału Hot-Melt nie dopuszcza do wystąpienia nieszczelności. Dodatkowo  
SuperSpacer® gwarantuje wysoką odporność na odkształcenia oraz pęknięcia szyb.

Zaufaj technologii zdobywającej uznanie 
na całym świecie
SuperSpacer® zachowuje pełną sprawność w zakresie termicznym. Wytrzymuje 
do 9 razy dłużej niż pojedyncze systemy uszczelniające. Dzięki niej żywotność 
szyby zostaje wydłużona do 20 lat.

Prawdziwie efektywna
Poznaj cyfry, które cieszą! SuperSpacer® to 15% więcej ciepła. Co więcej, chroni 
środowisko i zdecydowanie zmniejsza rachunki za ogrzewanie.

W trosce o zdrowie
Twój dom nigdy przedtem nie był tak ciepły, cichy i... zdrowy!
Dzięki redukcji wilgoci nawet do 70% eliminuje szkodliwe dla układu 
oddechowego pleśń i grzyby.

Genialny efekt
Twój dom zamieni się w prawdziwe królestwo ciszy. Odpręż się, 
wszystko jest pod kontrolą. Technologia SuperSpacer® zmniejsza 
hałas o 2dB.

Katalog OKNA I DRZWI PRZESUWNE

Redukuje wilgoć nawet do 70%.
Eliminuje szkodliwe dla układu
oddechowego pleśń i grzyby.

Zmniejsza hałas o 2dB.

Zwiększa temperaturę przy
krawędziach szyb nawet do 65%, 

poprawia Uw o 15%.
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Klamka zapadła
 Na zawsze razem.

Jej uniwersalność zachwyca 
Dopasowana do wszystkich typów i sposobów otwierania. 
Charakteryzuje ją przejrzysta forma i walory użytkowe.

Twój dom staje się twierdzą  
bezpieczeństwa 
Jeśli pragniesz zagwarantować swoim najbliższym podwójne 
bezpieczeństwo, wybierz klamkę z kluczem. Wbudowany  
dodatkowo klucz zwiększa ochronę przed próbą wyważenia okna.

Katalog OKNA I DRZWI PRZESUWNE

Funkcja Secustik - opatentowany 
mechanizm blokujący utrudnia 

ingerencję z zewnątrz, co zapewnia 
jeszcze większe bezpieczeństwo.

Wersja z kluczem lub bez to  
doskonałe rozwiązanie do różnych 

typów pomieszczeń.

Unikalny design nada Twoim  
wnętrzom prawdziwej elegancji.
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Niecałe 20 lat temu dwóch przyjaciół postanowiło, że zmieni swoją rzeczywistość o 180 stopni. 
Ich firma zrodziła się z marzeń i pomysłu będącego sposobem na życie. Każdy czegoś szuka. Oni to znaleźli. 

Dzisiaj EUROCOLOR skutecznie sprzedaje swoje produkty na całym świecie. To zespół ludzi, który wierzy, 
że okno to tętniące życiem serce prawdziwego domu. Wraz z klientami stale dążą do stworzenia najbardziej 
bliskiego, odpowiadającego ich wyobrażeniom miejsca – prawdziwego domu.

Pracując
z największymi, 
sam stajesz się 
wielki

Tytuł wielokrotnego laureata prestiżowego 
konkursu „Gazele Biznesu”

Złoty Medal Międzynarodowych
Targów Poznańskich BUDMA

Tytuł laureata programu „VIP - Najlepsze 
okna i drzwi” w kategoriach:

„Innowacyjna stolarka” oraz „Najlepsze 
energooszczędne okna PCV”

Z Tobą zdobędziemy jeszcze więcej.

Stale dodajemy sukcesy. 
Poznaj daty, dzięki którym rośniemy w siłę.
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Założenie firmy

Wprowadzenie do oferty technologii SuperSpacer®  
- niezmiennie do dziś, to numer 1 na rynku

Nowa hala o powierzchni kilku tysięcy m2 z najnowocześniejszą 
linią produkcyjną obecnej dekady

Zmieniliśmy się dla Ciebie

2007

1996

2009

2010

2017

Uruchomienie nowego zakładu z centrum produkcyjno-magazynowym



Prezentowane w katalogu rozwiązania to standard rekomendowany przez EUROCOLOR. W chwili, 
w której przeglądasz nasz katalog, niektóre z przedstawionych w nim rozwiązań mogą być nieaktualne. 

To efekt stale doskonalonych technologii wykorzystywanych w naszych produktach. Dlatego, zanim 
podejmiesz decyzję, skontaktuj się z naszym wykwalifikowanym doradcą, który przedstawi szczegóły 

naszej oferty oraz pełen zakres możliwości.

Okres gwarancji 7 lat obowiązuje tylko przy skorzystaniu z usługi Montażu Fabrycznego, w pozostałych 
przypadkach obowiązują okresy gwarancyjne zawarte w EUROGwarancji EUROCOLOR.

Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów kodeksu cywilnego 
i ma charakter jedynie informacyjny, a zaprezentowane na zdjęciach produkty mogą odbiegać

od rzeczywistych produktów.

Copyright by EUROCOLOR 07/2020

Katalog, który przeglądasz stworzyliśmy po to, aby w jednym 
miejscu zgromadzić najlepsze dostępne na rynku technologie.
Pozostaje Ci już tylko jedno - odwiedź nasz punkt sprzedaży

i wybierz odpowiedni
kolor.

Dowiedz się więcej o naszych produktach.

Sprawdź kolejne katalogi:

DRZWI WEJŚCIOWE
i ROLETY.

 eurocolor.com.pl


