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Zní povědomě?

K výrobě oken a dveří již dvacet let využíváme vyzkoušené německé technologie. Jsme 
součástí celosvětové sítě výrobních závodů jako jsou VEKA, REHAU, SCHÜCO, SIEGENIA, 
G-U. Používáme technologické inovace s přesvědčením, že bezkonkurenční výrobky 
vyžadují nejlepší řešení. Díky tomu výrobky EUROCOLOR přesvědčují nejnáročnější 
klienty.

Jsme tu již 20 let!

Jsme na českém trhu více než 20 let. Založili jsme svoji značku na spolehlivosti 
a včasnosti. Známe potřeby klientů, což je důvod, proč velký důraz klademe 
na vysoký standard práce. EUROCOLOR se zaměřuje na kvalitu výrobků                                                           
a spolehlivost ve vztazích. Dlouholeté zkušenosti a četné certifikáty potvrzuji 
naši důvěryhodnost jako spolehlivého výrobce oken a dveří. 

Daleka cesta 
domů?
Vsaď na bezpečnost bez hranic.

Daleka cesta domů? Nevadí! Okna a dveře EUROCOLOR jsme vybavili inovativním bezpečnostním 
systémem, který umožňuje rychlý a bezchybný transport až na vzdálenost 1000 km – bez vystavování 
případnému poškození. To je záruka, že naše výjimečné výrobky Vám přijdou v požadovaném čase            
a ideálním stavu.

Německé technologie
ve službách bezpečnosti
EUROCOLOR je certifikovaný výrobce oken a dveří ze systémů profilů VEKA. Jako 
důvěryhodný partner používáme nejlepší na trhu technologie, které zaručují výjimečnou 
pevnost našich výrobků. Splněním nejvyšších požadavků bezpečnosti, nabízíme klientům 
důvěru a satisfakci.
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Profily Veka se využívají u posuvných dveří:

Udělejte si dobrý začátek. Okna série VEKA SOFTLINE EUROCOLOR mají nejlepší na trhu profily 
třídy A. Toto řešení zajišťuje až o 20% větší pevnost a odolnost proti poškození než jiné 
systémy. To je volba, pro ty, kteří doceňují nadčasová řešení, doplněná pokročilou technologií.
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Profily Veka se využívá v oknech:

Katalog OKNA A POSUVNÉ DVEŘE

HS (Vigo) PSK (Vigo, Ineo)
IneoVigo

VEKA.
 okna

s třídou
- začíná to



Německá preciznost
Profily VEKA splňují nejpřísnější požadavky 

značky kvality RAL. Proto pozitivně 

procházejí prestižními zkouškami Institutu 

okenní techniky IFT Rosenheim. 

Nové jméno designu
Okna Vigo jsou dostupná v několika desítkách 

nejmódnějších barev. Bohatou paletu barev 

doplňuje velký výběr povrchových úprav 

včetně těch, které představují strukturu 

různých druhů dřeva a některé kovy, např. 

hliník. Dokonale se komponují s každou 

fasádou a architektonickým stylem.

Profily třídy A
Vnější stěny profilů VEKA mají tloušťku až 

do 3mm. S oknem Vigo získáváš až do 20% 

vyšší stabilitu a trvanlivost okna. 

Poznejte okno
Vigo
Žijte vysokou rychlostí.

Otevři oči. Nová cesta je před Tebou. Další výzvy a velké emoce. Nečekej až Tě ostatní 

předběhnou – udělej si nejlepší start. V tomto Ti pomůže okno Vigo s profily třídy A. Díky tomu 

se věci zrychlují. 

VEKAPouze VEKA

POUZE TŘÍDA A
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Naše ohodnocení

Softline 82 značky REHAU

Druh křídla hranaté Sx

0,73

5 let pro bílá a barevná okna

Systém Parametr Uw (W/m2K)

Záruční doba 

Rodina výrobků 

(pro sklo 0,5 s technologií                                   )

 Okna

9 Max Premium
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OKNO POSUVNÉ DVEŘE

Posuvné
dveře
PSK

Posuvné
dveře

HS
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7 (rám), 6 (křídlo)

PVC REHAU

82 mm

3 (verze MD) lub 2 (verze AD)

Druh materiálu 

Šířka

Počet komor 

Počet těsnění 

VIGO



Pamatujete si Vaše první setkání? První polibek? První kroky dítěte? Co se stane poprvé – má pro nás 

zvláštní hodnotu. Pamatujte si to při výběru okna Ineo s profily třídy A. Začíná to s nimi. Využijte to 

nejlepší již na začátku. 

Čistá krása
Profily třídy A jsou vyrobeny z čistého PVC 

– bez přidání šedého reciklátu. Díky tomu 

profil dostává stejnou bílou barvu – jak 

ven, tak uvnitř konstrukce. 

Trojnásobně geniální
EUROCOLOR jako jediný výrobce na trhu 

nabízí kombinaci třech jedinečných 

součástí: profily VEKA, kování Siegenia 

a technologie SuperSpacer®.

Poznejte okno 
Ineo
Láska na první pohled.

Harmonie barev
Barva těsnění je přizpůsobená barvě 

profilu (šedé těsnění pro bílé profily, 

černé těsnění pro hnědé profily nebo 

antracitové, karamelové těsnění 

pro světlé dřevodekory - zlatý dub, 

winchester). Výsledek? Plná harmonie 

barev a stylu. 

NOVINKA
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OKNO

Softline 76 značky REHAU

hranaté Sx

5 let pro bílá a barevná okna

Parametr Uw (W/m2K)

 Okna

0,76 (pro skla 0,5 s technologií                                    )

POSUVNÉ DVEŘE

Naše ohodnocení Druh křídla 

Systém  

Záruční doba 

Rodina výrobků 

Vchodové 
dveře

Posuvné
dveře
PSK
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PVC REHAU

76 mm

3 (verze MD) lub 2 (verze AD)

Druh materiálu 

Šířka

Počet komor 

Počet těsnění 

8 Premium+
INEO 
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76 mm

3 (verze MD) lub 2 (verze AD)

PVC
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Okna
 Shrnutí

Naše ohodnocení

Název okna

Systém 

Prezentované parametry jsou představené na základě doporučovaného 
okna o rozměrech: šíř./výš. 1230x1480 mm.

hranaté Sx

5 let pro bílá a barevná okna

0,76 W/m2K (pro sklo 0,5 s technologií                                    )

 Okna Posuvné
dveře
PSK

Vchodové 
dveře

Katalog OKNA A POSUVNÉ DVEŘE

Druh materiálu 

Šířka

Počet komor 

Počet těsnění

Druh křídla

Parametr Uw

Záruční doba 

Rodina výrobků 

Softline 76 značky REHAU

9 Max Premium

82 mm

PVC

7 (rám), 6 (křídlo)

3 (verze MD) lub 2 (verze AD)

hranaté Sx

0,73 W/m2K (pro sklo 0,5 s technologií                                    )

5 let pro bílá a barevná okna

 Okna Posuvné
dveře
PSK

Posuvné
dveře

HS

Softline 82 značky REHAU

Naše ohodnocení

Název okna

Systém 

Druh materiálu 

Šířka

Počet komor 

Počet těsnění

Druh křídla

Parametr Uw

Záruční doba 

Rodina výrobků 

8 Premium+

VIGO INEO
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Pohodlí a bez omezení 
přechodu
Dosahli jsme díky použití speciálního zdvižně-

posuvného systému a prahu namontovaného          

v podlaze.

Poznej 
dveře
HS
2x více světla, 
2x větší prostor.
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OKNO

Je to výjimečná šance zavést do prostorného interiéru ještě více světla. Bezbariérový práh je 

namontován přímo do podlahy. Speciální konstrukce systému umožňuje výrobu velmi velkých 

konstrukcí. I přes větší rozměry dveří je jejich použití velmi jednoduché. To všechno díky používání 

funkčního zdvižno-posuvného systému. Zvolte posuvné dveře HS pro absolutní komfort a dobrý 

pocit všech členů domácnosti.

Speciální konstrukce
systému
Možnost výroby velmi velkých konstrukcí

(do šířky 6 m a výšky 2,8 m).

Velká
plocha skel
Naplňuje Váš domov ještě větším 

množstvím světla.

Dveře dostupné v modelech:

Katalog OKNA A POSUVNÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE

Vigo
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Funkcionální
zdvižno-posuvný systém  
Umožňuje snadné a svobodné posouvání velmi 

těžkých a velkých křídel.

Poznej 
posuvné dveře 
PSK
Udělej místo pro pravdivou lásku.

Neomezujte se. Bezpečnost, technologie a krása se nemusejí vylučovat. Pro nás jsou to 
neoddělitelné hodnoty. Najdete je u posuvných dveří PSK EUROCOLOR.
Dejte stranou nudu a průměrnost. Vsaďte na nejlepší technologii a moderní design. Zvolte 
naše ověřené řešení!
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OKNO

Použité profily
a velká plocha skla   
Zajišťují úspěšnou tepelnou izolaci

a větší prostrannost interiéru.

Dveře dostupné v modelech: Více prostoru
v domu
Posuvné dveře PSK neotevírají se jako tradiční 

balkonové dveře. Díky možnosti posouvání 

získáváš více prostoru ve svém domu.

POSUVNÉ DVEŘE

Katalog OKNA A POSUVNÉ DVEŘE

Vigo Ineo



Poznej
funkcionální
kování
Bezpečí blízké srdci.
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Hřibový čep KoPiBo
Patentovaný samostatně pracující čep. Reaguje na změny tvarů profilů 

způsobené teplotou a sluncem. Zajišťuje lehkost otevírání a zavírání.

Bezpečnostní body
Ocel a kompozit zajišťují ochranu proti opotřebování. Nejdůležitější bezpečnostní 

body, které zajišťují vysokou ochranu proti vloupání, jsou ve standardu.

Kování založené na technologii Titan AF firmy 

Zvedač křídla
Plynule a lehké zvedání křídla při uzavírání okna. Tento patentovaný prvek zajišťuje 

Vám a Vašim dětem každodenní pohodlí.

17

Funkce zima-léto nebo 
Mikroventilace
Volba je na Tobě. Obě funkce zaručují přítok čerstvého vzduchu dle 

ročního období.

Patentovaný zvedač působí
plynule a lehké zvedání okna

během uzavírání.

Hřibový čep KoPiBo zajišťuje komfortní
a lehké otevírání okna.

Funkce zima-léto nebo Mikroventilace zaručují 
přítok čerstvého vzduchu dle ročního období.

Katalog OKNA A POSUVNÉ DVEŘE



Nauč se
správně
rozhodovat
Poznej skla
s technologií SuperSpacer®.
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Odolný polymerní materiál
Přizpůsobuje se nejextrémnějším povětrnostním podmínkám. Konstrukce 
neobsahuje kov. Díky své elastičnosti a vlastnostem materiálu Hot-Melt 
neexistuje netěsnost. Dodatečně SuperSpacer® zaručuje vysokou odolnost 
proti deformaci a praskaním skel.

Důvěřuj celosvětové
vítězné technologii
SuperSpacer® zachovává plnou správnost v oblasti tepelných vlastnosti. Vydrží 
až o 9 krát déle než jednoduché utěsňující systémy. Díky ni životnost skla je 
prodloužená na 20 let.

Skutečně účinná
Poznej číslice, které těší! SuperSpacer® znamená o 15% více tepla. Navíc, chrání 
prostředí a rozhodně snižuje poplatky za topení.
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V zájmu zdraví 
Tvůj dům nikdy předtím nebyl tak teplý, tichý a … zdravý! Díky 
redukci vlhkosti až do 70% vylučuje škodlivé pro dýchací soustavu 
plísně.

Geniální efekt
Tvůj domov se stane opravdivým králostvím ticha. Uvolni se, 
všechno je pod kontrolou. Technologie SuperSpacer® snižuje hluk 
o 2dB.

Redukuje vlhkost až do 70%.
Vylučuje škodlivé pro dýchací

soustavu plísně.

Snižuje hluk o 2dB. 

Zvýšuje teplotu při hranách skel 
až do 65%, zlepšuje koeficient 

Uw o 15%.

Katalog OKNA A POSUVNÉ DVEŘE
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Okna Vigo a Ineo jsou dostupná v několika desítkách nejmódnějších barev. Bohatou paletu barev doplňuje velký výběr 
povrchových úprav včetně těch, které představují strukturu různých druhů dřeva a některé kovy, např. hliník. Dokonale se 
komponují s každou fasádou a architektonickým stylem.

Nové jméno
designu
Plná harmonie barev a stylu. 

Šedé těsnění u bílých profilů.

Karamelové těsnění pro profily v světlých 

dřevodekorech (zlatý dub, winchester).

Černé těsnění pro hnědé nebo antracitové profily.

Barva těsnění oken Vigo a Ineo je sladěna s barvou profilů. 
Výsledek? Plná harmonie barev a stylu.

Aktuální barevné trendy

ZLATÝ DUB

OŘECH

BAHENNÝ 
DUB

WINCHESTEr

SVĚTLE ŠEDÁ

STŘÍBRNO 
ŠEDÁ 

STrUKTUrO-
VANÁ

BAZALTOVO 
ŠEDÁ STRUK-

TUROVANÁ

ACHÁTOVO 
ŠEDÁ

STŘÍBRNO ŠEDÁ 
HLADKÁ

ANTrACIT 
HLADKÝ

BAZALTOVO 
ŠEDÁ HLADKÁ

ANTrACIT 
STrUKTUrOVANÝ

Katalog OKNA A POSUVNÉ DVEŘE



Před více než 20 lety se dva kamarádi rozhodli, že změní svou realitu o 180 stupňů. Jejich firma se zrodila ze 
snů a myšlenky, která ovlivnila jejich život. Každý něco hledá. Oni to našli.

Dnes EUROCOLOR úspěšně prodává své výrobky po celém světě. Je to kolektiv lidí, který věří, že okno je srdce 
pravdivého domova, který kypí životem. Společně se svými klienty stále míří k vytvoření místa nejbližšího 
jejich představám – pravdivého domu.
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Práce
s největšími
působí, že sám
se stáváš velký 

Titul mnohonásobného vítěze prestižní 
soutěže „Gazely podnikavosti”

Zlatá madaile Mezinárodního 
poznanského veletrhu BUDMA

Titul vítěze programu „VIP – Nejlepší okna 
a dveře” v kategoriích:

„Inovativní otvorové výplně” a „Nejlepší 
energeticky úsporná okna PVC” 

S Tebou získáme ještě více.
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Stále přidáváme úspěchy. 
Poznej data, díky kterým rosteme v sílu.

Vznik firmy

Zavedení nabídky technologie SuperSpacer® -
nezměnitelně do dneska, je to číslo 1 na trhu

Nová hala o ploše několika tisíc m2 s nejmodernější výrobní linkou 
této dekády

Změnili jsme se pro Tebe

2007

1996

2009

2010

2017

Zprovoznění nového podniku s výrobně skladištním centrem

Katalog OKNA A POSUVNÉ DVEŘE



V katalogu prezentovaná řešení jsou standardem doporučovaným firmou EUROCOLOR. Ve chvíli, kdy 
prohlížíte náš katalog, některá z představovaných řešení již nemusí být aktuální. Je to výsledek stále 

stále se zdokonalujících technologií využívaných v našich produktech. Proto, než se rozhodnete, obra-
ťte se na našeho poradce, který Vám představí podrobnosti naší nabídky a plný rozsah možnosti.

Materiál není nabídka ve smyslu platných právních předpisů, včetně občanského zákoníku, a má pouze 
informační charakter. Fotografie prezentující výrobky jsou jen názorné a skutečný vzhled se může lišit 

od uvedeného v katalogu.

Copyright by EUROCOLOR 02/2018 

Katalog, který prohlížíš jsme vytvořili proto, abychom na 
jednom místě shromáždili nejlepší technologie dostupné na 

trhu. Vám už zbývá jen jedno – navštívit naši prodejnu

a zvolit si barvu.

Dozvěte se více o našich výrobcích.

Prohlédněte si další katalogy:

VCHODOVÉ DVEŘE
a ROLETY.

eurocolor.com.pl


