
klasy BRONZE, SILvER, 
GOLD, GOLD PLuS

6766 Drzwi wejściowe
Drzwi wejściowe EUROCOLOR, wykonane z wysokogatunkowego PVC lub RAU-FIPRO®, łączą wysoką jakość z nowoczesnym wzornictwem.  
Wszystko po to, aby zapewnić eleganckie wejście do każdego domu. Tylko drzwi wejściowe z PVC lub RAU-FIPRO® zapewnią tak spójną harmonię kształtu i koloru  
z oknami na elewacji budynku. Produkt dostępny jest w 4 różnych klasach (Bronze, Silver, Gold, Gold Plus).

                            Bezpieczna i elegancka 
                  wizytówka domuProfil

Niemiecki system marki Rehau lub Schüco, bogaty wybór 5 i 6-komoro-
wych systemów o szerokości do 86 mm – zapewniający podwyższoną 
energooszczędność, komfort i spokój na długie lata, idealny dla klasyczne-
go, jak i energooszczędnego budownictwa jedno- i wielorodzinnego.

Zamek
Niemieckie okucie G-U lub Roto z funkcyjnym standardem wyposażenia:
  zamek główny ze szczelnie zamkniętą obudową – uniemożliwiający cia-

łom obcym dostanie się do mechanizmu zamka, zapewniający tym sa-
mym niezawodną pracę i komfort obsługi drzwi;

  zasuwnice w wielu różnorodnych wariantach ryglowania, m.in.:
 –  z trzema językami ryglującymi się automatycznie i jedną wkładką pa-

tentową – chroniąca newralgiczne miejsca drzwi przed próbą włama-
nia, wystarczy tylko domknąć drzwi, aby zaryglowały się automatycz-
nie w trzech miejscach, dodatkowo zapewniając stały docisk skrzydła  
do ramy i chroniąc drzwi przed skutkami promieniowania słonecznego,

 –  z dwoma hakami zamykającymi się po przekręceniu kluczem i dwiema 
wkładkami patentowymi – zapewniająca podwyższoną ochronę;

  wysokiej jakości powłoka antykorozyjna – zapewniająca trwałość i nieska-
zitelny wygląd drzwi, srebrny kolor okucia idealnie komponuje się z każdą 
wersją kolorystyczną drzwi.

Zawias
Specjalnie zaprojektowane zawiasy wykonane z niemiecką precyzją  
i dbałością o szczegóły – odznaczające się bardzo wysoką nośnością i dużą 
możliwością regulacji, zapewniające najwyższy komfort i łatwość obsługi. 
Nierdzewne, odporne na ścieranie bolce łożyskowe gwarantują prawidło-
we funkcjonowanie drzwi na wiele lat (zdjęcie nr 3).

Klamka, gałka, pochwyt
Eleganckie zestawy idealnie dopasowanych klamek, gałek i pochwytów – 
zapewniające wygląd i sposób otwierania/zamykania drzwi dopasowanych 
do gustów i potrzeb każdego z użytkowników (zdjęcie nr 1).

Próg
Próg aluminiowy (niski, wysoki) z przekładką termiczną – eliminujący 
zjawisko mostka termicznego, chroniący przed zbędną utratą ciepła 
i zapewniający łagodne przejście na zewnątrz (zdjęcie nr 2).

DRZWI
WEJŚCIOWE

Wzornictwo i dowolny wymiar
Niepowtarzalny wygląd zapewniają wypełnienia drzwiowe i panele nakła-
dowe z kolekcji wypełnień Rofex/Rodenberg (bogaty wybór ponad 400 
modeli) lub własnych kompozycji EUROCOLOR – zapewniających wysoką 
oszczędność energetyczną, bezpieczeństwo oraz prestiżowy wygląd. 

Ramka
W pakietach szybowych stosowana jest opatentowana ramka  

 ze specjalnego tworzywa polimerowego – zapewnia-
jąca o 15% więcej ciepła, do 2 dB redukująca dodatkowo hałas, do 70% 
zmniejszająca kondensację wilgoci, do 20 lat podwyższająca żywotność 
szyby.

Kolorystyka
Standard: biały. Kilkanaście wersji kolorystycznych: okleinowane jedno-
stronnie i obustronnie wg palety kolorów EUROCOLOR.

Parametry
Doskonały parametr Ud, nawet poniżej 0,8 W/m2K, w zależności od za-
stosowanej klasy profili, jak i wypełnień lub pakietów szybowych.

Gwarancja
Drzwi białe i kolorowe: 3 lata.
Dla wypełnień drzwiowych Rodenberg do 10 lat gwarancji.
Warunki zgodne z książką gwarancyjną EUROCOLOR.

unikalne właściwości
  drzwi również z włókna szklanego na bazie tworzywa RAU-FIPRO®,

  posiadające estetykę drewna, zalety użytkowe i odporność tworzywa 
oraz wytrzymałość stali (nowość);

  wzmocnienia stalowe o zwiększonych gabarytach i bardzo dobrych 
właściwościach statycznych oraz zgrzewalne łączniki naroży –  
gwarantujące wysoką stabilność i trwałość całej konstrukcji;

  dowolna stylistyka kształtu, wymiarów i koloru – produkcja drzwi na 
każdy wymiar (jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe, z naświetlami  
górnymi, bocznymi), kolorystyka zgodna z kolorami okien, dopasowana 
do indywidualnych potrzeb klienta.

Model drzwi prezentowany w klasie GOlD




