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ALUMORE DOOR



Pochwyt mocowany jest bezpośrednio 
do panela na specjalnym wzmocnieniu,
zapewnia to łatwy dostęp do zamka.  

Dobierzesz go indywidualnie 
do wybranego modelu drzwi.

O DESIGNIE 
DECYDUJĄ SZCZEGÓŁY
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Wybrane elementy 
wykonane w 3D.

Elementy 3D

Pochwyt mocowany
bezpośrednio do panela
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Solidna budowa drzwi z panelem 
typu SWIM i jego specjalne 
mocowanie, to pewna odporność 
na wszelkie warunki pogodowe.

Ramki dekoracyjne gładko zlicowane 
z powierzchnią drzwi. 

Dodatkowo powierzchnia NO FINGER 
zapobiega widocznym śladom palców.

Ramki dekoracyjne
gładko zlicowane

Panel typu SWIM



Ultra design zawsze 
w standardowej cenie.

STANDARD

SIŁA 
NOWYCH
MOŻLIWOŚCI
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Efekty 3D robią na Tobie wrażenie? 
Wybierz ten motyw w nowych 
drzwiach wejściowych na 
zewnętrznej powierzchni panelu
i szyby... Brzmi dobrze? 
To do dzieła!

3D
Puść wodze fantazji. Poczuj 
się, jak dziecko w krainie 
kolorów. Wybierz stylistykę 
i swoje ulubione kolory. 
Niezależnie od wyboru, 
z pewnością przykujesz 
uwagę Twoich gości 
i ... sąsiadów! 

DUAL
2 w 1!  W tym przypadku 
łączymy obie wcześniejsze 
możliwości.

3D + DUAL
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TY
WYBIERASZ

Wszystko możesz skonfigurować 
indywidualnie. Stworzymy drzwi 
z wybranych przez Ciebie 
elementów. Poznaj warianty wyboru 
i zaprojektuj je sam! 

O szczegóły pytaj w najbliższym 
salonie sprzedaży.

rozeta zamka
owalna / mikro

szyba
matowa / przezroczysta / 3D

drzwi
z progiem / bez progu

drzwi
otwierane do wewnątrz / 
otwierane na zewnątrz

pochwyt
klamka / gałka

pochwyt
prosty / gięty

zawias
skrzydełkowy / rolkowy / ukryty

drzwi
z naświetlem / bez naświetla

przekrój pochwytu 
okrągły / prosty 



Klamka,
czy gałka?

Prostokątny,
czy okrągły?
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Z naświetlem,
czy bez?



TECHNOLOGICZNA
FUNKCJONALNOŚĆ
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Zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób 
zwiększyć komfort i wytrzymałość drzwi 
w Twoim domu?

Pomyśleliśmy o tym, wykorzystując 
w standardzie okucie ryglowane 
w 3 najważniejszych punktach 
wytrzymałe na tysiące wejść.

STANDARD+ 
OKUCIA



Kwestię bezpieczeństwa stawiamy 
na równi z użytecznością i estetyką 
naszych drzwi, dlatego zadbaliśmy 
o możliwość zastosowania okuć 
hakowo-bolcowych. 

W ramach dodatkowego 
wyposażenia oferujemy bolce 
antywyważeniowe przy 
zawiasach. 

BEZPIECZEŃSTWO+
Twój dom zacznie być SMART! 

Sprawdź dodatkowo dostępne 
sterowanie smartfonem. Rozwiązania, 
które chcemy Ci zaproponować to 
czysta automatyka:

AUTOMATYKA+

czytnik linii papilarnych,
pastylki dotykowe,
aplikacja Smart Home 
(CONNEXOON, TAHOMA),
klawiatura.
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KOLEKCJA 
MODELI
Wybierz swój!

Elegant

Estetik Ideco Linea

Centro Cinemo Conturo

Panel

Ultra design to nie tylko 
wygląd samych drzwi… 

To także ultra jakość 
i szlachetność materiału, 
jakim jest aluminium.

Wejdź na eurocolor.com.pl i sprawdź naszą 
ofertę, którą na bieżąco rozwijamy.
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Primo Quadro

Slim
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Simple

Tinto Trio
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Katalog, który przeglądasz, stworzyliśmy po to, aby zgromadzić w jednym miejscu najlepsze dostępne na rynku technologie. 
Pozostaje Ci już tylko jedno – odwiedź nasz punkt sprzedaży i wybierz odpowiedni kolor.

Prezentowane w katalogu rozwiązania to standard rekomendowany przez EUROCOLOR. W chwili, w której przeglądasz naszą ofertę, niektóre z przedstawionych w katalogu 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 oferty oraz pełen zakres 
możliwości.

Drzwi. Serce domu


