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Modele najczęściej zamawiane

modeli w wersji standard z wyjątkiem 4001-4005

EUROA
Drzwi idealnie dopasowane

W poszukiwaniu designerskich produktów
Drzwi charakteryzują się nowoczesnym podejściem do architektury. Prosta forma, swym
kształtem może nawiązywać do charakteru budowanego domu. Nowoczesne, wizualnie nienaganne
drzwi wejściowe. Ta kolekcja skierowana jest do klientów, którzy chcą wyraźnie zaakcentować
i wyróżnić drzwi wejściowe. Forma, styl, kolor i wyposażenie - to jakie będą nowe drzwi, zależy
tylko od Państwa preferencji i wymagań w zakresie wzornictwa, bezpieczeństwa i komfortu.

seria
holenderska
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seria holenderska
1001

kolor: RAL6005 pochwyt: Q10-1000
strona zewnętrzna: Naklejana aplikacja ze stali
nierdzewnej z widoczną szachownicą.
strona wewnętrzną: Naklejane ramki ze stali
nierdzewnej wokół szyb o szerokości 35 mm bez
widocznej szachownicy. Wizualizacja pokazuje
szyby matowe z przeźroczystym rantem – opcja za
dopłatą.

1004

kolor: 3005ST pochwyt: Q10-580
strona zewnętrzna: Naklejane aplikacje ze stali
nierdzewnej.
strona wewnętrzną: Naklejane ramki ze stali
nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm.
Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za
dopłatą.
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1002

kolor: 7016ST pochwyt: HQ-W-1800ER, EUROA
Keyless Blue Glass
strona zewnętrzna: Naklejane paski ze stali
nierdzewnej o szerokości 15 mm.
strona wewnętrzną: Panel gładki.

1005

kolor: WDZD01 klamka: SD-ZA-ER
strona zewnętrzna: Naklejane paski ze stali
nierdzewnej o szerokości 15 mm.
strona wewnętrzną: Panel gładki z szybą.
Wizualizacja pokazuje szybę matową - opcja za
dopłatą.

1003

kolor: 8017ST pochwyt: P45-800
strona zewnętrzna: Naklejane ramki oraz pasy ze
stali nierdzewnej o szerokości 35 mm
strona wewnętrzną: Naklejana ramka ze stali
nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm.
Wizualizacja pokazuje szyby matowe z
przeźroczystym rantem – opcja za dopłatą.

1006

kolor: RAL6005 pochwyt: P45-1000
strona zewnętrzna: Widoczny frez o szerokości
15 mm na głębokość 1 mm.
strona wewnętrzną: Panel gładki.

objaśnienie ikon na str. 1
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seria holenderska

1007

kolor: 7016ST pochwyt: HQ-W-1800AL
strona zewnętrzna: Widoczny frez o szerokości
15 mm na głębokość 1 mm.
strona wewnętrzną: Panel gładki.

1010

kolor: 8017ST klamka: SD-ZA-ER
strona zewnętrzna: naklejane paski ze stali
nierdzewnej o szerokości 15 mm.
strona wewnętrzną: Panel gładki.
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1008

kolor: 3005ST pochwyt: GS10, EUROA Keyless
Blue Glass
strona zewnętrzna: naklejane paski ze stali
nierdzewnej o szerokości 15 mm.
strona wewnętrzną: Panel gładki.

1011

kolor: 7011ST pochwyt: QS-1000
strona zewnętrzna: Widoczny frez o szerokości
15 mm na głębokość 1 mm z naklejonymi
aplikacjami ze stali nierdzewnej.
strona wewnętrzną: Panel gładki. Wizualizacja
pokazuje numer domu oraz zintegrowaną
skrzynkę pocztową - opcje za dopłatą.

1009

kolor: 8004ST pochwyt: GS72
strona zewnętrzna: Widoczny frez o szerokości
15 mm na głębokość 1 mm.
strona wewnętrzną: Panel gładki.

1012

kolor: RAL7016 pochwyt: HQ-W-1800ER,
EUROA Keyless Blue Glass
strona zewnętrzna: Panel gładki.
strona wewnętrzną: Panel gładki.
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seria holenderska

1013

kolor: 7001ST pochwyt: P10B-560
strona zewnętrzna: Widoczny frez o szerokości
15 mm na głębokość 1 mm.
strona wewnętrzną: Panel gładki.

1016

kolor: 3005ST pochwyt: HQ-W-1800AL
strona zewnętrzna: Widoczny frez o szerokości
15 mm na głębokość 1 mm oraz szyba.
strona wewnętrzną: Panel gładki z szybą.
Wizualizacja pokazuje szybę matową - opcja za
dopłatą.
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1014

kolor: 9008ST pochwyt: P10-1400
strona zewnętrzna: Widoczny frez o szerokości
15 mm na głębokość 1 mm.
strona wewnętrzną: Panel gładki

1017

kolor: 7000ST pochwyt: P10-1400
strona zewnętrzna: Naklejane paski ze stali
nierdzewnej o szerokości 15 mm.
strona wewnętrzną: Panel gładki z szybą.
Wizualizacja pokazuje szybę matową - opcja za
dopłatą.

1015

kolor: 9001ST pochwyt: P10B-1200
strona zewnętrzna: Widoczny frez o szerokości
15 mm na głębokość 1 mm.
strona wewnętrzną: Panel gładki.

1018

kolor: RAL7016 pochwyt: QS-1000
strona zewnętrzna: Naklejane paski ze stali
nierdzewnej o szerokości 15 mm.
strona wewnętrzną: Panel gładki.

objaśnienie ikon na str. 1
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EUROA
Drzwi idealnie dopasowane

seria
DUŃSKA

niepowtarzalna forma.
Modele, które zawierają w sobie nowoczesne formy
sztuki. Drzwi stanowią bardzo ważny element
dekoracyjny, który buduje nastrój i podkreśla
charakter budynku. Dzięki różnorodności dostępnych
rozwiązań wzorniczych, drzwi euroa idealnie wpisują
się w indywidualny styl i charakter budynku. Szeroki
zakres wyposażenia i akcesoriów stanowi dodatkową
gwarancję spełnienia zróżnicowanych oczekiwań
w zakresie komfortu.
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seria DUŃSKA

2001

kolor: 7001ST pochwyt: QS-1000
strona zewnętrzna: Naklejana aplikacja ze stali
nierdzewnej.
strona wewnętrzną: Naklejane ramki ze stali
nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm .
Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za
dopłatą.

2004

kolor: 7000ST pochwyt: P45B-580
strona zewnętrzna: Naklejana aplikacja ze stali
nierdzewnej.
strona wewnętrzną: Naklejane ramki ze stali
nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm .
Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za
dopłatą.
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2002

kolor: RAL6005 pochwyt: P45D-1200
strona zewnętrzna: Naklejana aplikacja ze stali
nierdzewnej.
strona wewnętrzną: Naklejane ramki ze stali
nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm .
Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za
dopłatą.

2005

kolor: 9008ST klamka: SD-ZA-ER
strona zewnętrzna: Naklejana aplikacja ze stali
nierdzewnej.
strona wewnętrzną: Naklejane ramki ze stali
nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm.
Wizualizacja pokazuje szyby matowe i 3 poziome paski ze
stali nierdzewnej na szkle matowym - opcja za dopłatą.

2003

kolor: RAL4002 pochwyt: P10B-1200
strona zewnętrzna: Naklejana aplikacja ze stali
nierdzewnej.
strona wewnętrzną: Naklejane ramki ze stali
nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm .
Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za
dopłatą.

2006

kolor: 8017ST pochwyt: Q10-800
strona zewnętrzna: Naklejane ramki oraz pasy
ze stali nierdzewnej o szerokości 35 mm.
strona wewnętrzną: Naklejana ramka ze stali
nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm.
Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za
dopłatą.

objaśnienie ikon na str. 1
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seria DUŃSKA

2007

kolor: WDSN01 pochwyt: P10B-1200
strona zewnętrzna: Naklejana aplikacja ze stali
nierdzewnej.
strona wewnętrzną: Naklejane ramki ze stali
nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm .
Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za
dopłatą.

2010

kolor: RAL3003 pochwyt: Q10-1000, BIOKEY-DL
strona zewnętrzna: Naklejane ramki oraz pasy ze
stali nierdzewnej o szerokości 35 mm.
strona wewnętrzną: Naklejana ramka ze stali
nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm .
Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za
dopłatą.
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2008

kolor: 7016ST pochwyt: HQ-1800ER, BIOKEY-DL
strona zewnętrzna: Naklejane ramki oraz pasy ze
stali nierdzewnej o szerokości 35 mm.
strona wewnętrzną: Naklejana ramka ze stali
nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm .
Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za
dopłatą.

2011

kolor: 6099ST pochwyt: P45D-1200
strona zewnętrzna: Naklejana aplikacja ze stali
nierdzewnej.
strona wewnętrzną: Naklejane ramki ze stali
nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm .
Wizualizacja pokazuje szyby matowe z
przeźroczystym rantem – opcja za dopłatą.

2009

kolor: 9001ST pochwyt: P10-1400
strona zewnętrzna: Naklejane ramki oraz pasy
ze stali nierdzewnej o szerokości 35 mm.
strona wewnętrzną: Naklejana ramka ze stali
nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm .
Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za
dopłatą.

2012

kolor: 7022ST pochwyt: Q10-580
strona zewnętrzna: Naklejana aplikacja ze stali
nierdzewnej z widoczną szachownicą.
strona wewnętrzną: Naklejane ramki ze stali
nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm .
Wizualizacja pokazuje szyby matowe z
przeźroczystym rantem – opcja za dopłatą.
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seria DUŃSKA

2013

kolor: RAL6005 pochwyt: Q10-800, BIOKEY-DL
strona zewnętrzna: Naklejana aplikacja ze stali
nierdzewnej.
strona wewnętrzną: Naklejane ramki ze stali
nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm .
Wizualizacja pokazuje szyby matowe z
przeźroczystym rantem – opcja za dopłatą.

kolor: RAL7036 pochwyt: HQ-W 1800ER
strona zewnętrzna: Panel gładki z wycięciami
pod szyby.
strona wewnętrzną: Panel gładki z wycięciami
pod szyby.
Wizualizacja pokazuje szyby matowe - opcja za
dopłatą

2016

kolor: 8004ST klamka: SD-ZA-ER
strona zewnętrzna: Naklejane paski ze stali
nierdzewnej o szerokości 15 mm.
strona wewnętrzną: Panel gładki z szybą.
Wizualizacja pokazuje szybę matową - opcja za
dopłatą.
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2015

2014

kolor: 3005ST pochwyt: HQ-W 1800ER
strona zewnętrzna: Panel gładki z wycięciami
pod szyby.
strona wewnętrzną: Panel gładki z wycięciami
pod szyby.
Wizualizacja pokazuje szyby matowe - opcja za
dopłatą.

2017

kolor: WDDB01 pochwyt: Q10-800
strona zewnętrzna: Naklejana aplikacja ze stali
nierdzewnej.
strona wewnętrzną: Naklejane ramki ze stali
nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm .
Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za
dopłatą.

objaśnienie ikon na str. 1
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EUROA
Drzwi idealnie dopasowane

seria BUŁGARSKA
Drzwi idealnie dopasowane.
Drzwi wejściowe stanowią wizytówkę domu, dlatego warto dobrać indywidualne
rozwiązanie, które będzie najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb.
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seria BUŁGARSKA

3001

kolor: 7024ST-WDSN01 pochwyt: HQ-W-1800ER
strona zewnętrzna: Naklejane pasy w kolorze
WDSN01 (sosna)
strona wewnętrzną: Panel gładki ze szkłem bez
ramek ze stali nierdzewnej. Wizualizacja pokazuje
szybę matową i aplikacje zlicowane – opcja za
dopłatą.

3004

kolor: 7016ST pochwyt: Q10-800, BIOKEY-DL
strona zewnętrzna: widoczne naklejone
aplikacje ze stali nierdzewnej.
strona wewnętrzną: Panel gładki z szybą.
Wizualizacja pokazuje szybę matową - opcja za
dopłatą.
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3002

kolor: WDMH01 klamka: SD-ZA-ER
strona zewnętrzna: Widoczny frez o szerokości
15 mm na głębokość 1 mm oraz szyba.
strona wewnętrzną: Panel gładki z szybą.
Wizualizacja pokazuje szybę matową - opcja za
dopłatą.

3005

kolor: 3099ST pochwyt: HQ-W-1800ER
strona zewnętrzna: Frezowane aplikacje
z naklejanym paskiem ze stali nierdzewnej.
strona wewnętrzną: Panel gładki z szybą.
Wizualizacja pokazuje szybę matową - opcja za
dopłatą.

3003

kolor: 7001ST pochwyt: Q10-800
strona zewnętrzna: Naklejane ramki oraz paski
ze stali nierdzewnej o szerokości 35 mm.
strona wewnętrzną: Naklejana ramka ze stali
nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm .
Wizualizacja pokazuje szkło matowe z
transparentnymi kwadratami – opcja za dopłatą.

3006

kolor: 8019ST pochwyt: HQ-W-1800ER, BIOKEY-DL
strona zewnętrzna: Frezowane aplikacje
o szerokości 15 mm i głębokości 1 mm oraz szkło.
strona wewnętrzną: Panel gładki ze szkłem.
Wizualizacja pokazuje szybę matową oraz numer
domu – opcja za dopłatą.

objaśnienie ikon na str. 1
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seria BUŁGARSKA

3007

kolor: 7037ST pochwyt: GS72
strona zewnętrzna: naklejane kwadraty 40x40
mm ze stali nierdzewnej oraz szyba.
strona wewnętrzną: panel gładki i szyba
Wizualizacja pokazuje szybę matową - opcja za
dopłatą.

3010

kolor: WDSN01 klamka: SD-ZA-ER
strona zewnętrzna: Panel gładki i szyba.
strona wewnętrzną: Panel gładki i szyba bez
ramki.
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3008

kolor: WDDB01 pochwyt: P10B-1200
strona zewnętrzna: Panel gładki i szyba.
strona wewnętrzną: Panel gładki i szyba bez
ramki.

3011

kolor: 3005ST pochwyt: HQ-W-1800ER
strona zewnętrzna: Widoczny frez o szerokości
15 mm na głębokość 1 mm oraz szyba.
strona wewnętrzną: Panel gładki z szybą.
Wizualizacja pokazuje szybę matową - opcja za
dopłatą.

3009

kolor: RAL5014 pochwyt: GS 10
strona zewnętrzna: naklejone pionowo kwadraty
ze stali nierdzewnej.
strona wewnętrzną: Panel gładki.

3012

kolor: 7001ST/WDSN01 pochwyt: P60-580
strona zewnętrzna: Naklejane pasy w kolorze
WDSN01 (sosna)
strona wewnętrzną: panel gładki ze szkłem bez
ramek ze stali nierdzewnej.
Wizualizacja pokazuje szybę matową - opcja za
dopłatą
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seria BUŁGARSKA
3013

kolor: 5011ST pochwyt: P45D-1200, EUROA
Keyless Blue Glass
strona zewnętrzna: Naklejane aplikacje ze stali
nierdzewnej.
strona wewnętrzną: Naklejane ramki ze stali
nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm .
Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za
dopłatą.

3016

kolor: RAL6011 pochwyt: GS72
strona zewnętrzna: Naklejana aplikacja ze stali
nierdzewnej.
strona wewnętrzną: Naklejane ramki ze stali
nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm .
Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za
dopłatą.
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3014

kolor: WDMH01 pochwyt: Q10-1000, BIOKEY-DL
strona zewnętrzna: Naklejane aplikacje ze stali
nierdzewnej.
strona wewnętrzną: Panel gładki z szybą.
Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za
dopłatą.

3017

kolor: 9007ST pochwyt: P45-1800
strona zewnętrzna: Naklejane pasy ze stali
nierdzewnej o szerokości 25 mm.
strona wewnętrzną: Panel gładki z szybą.
Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za
dopłatą.

3015

kolor: 9004ST pochwyt: P10B-1200
strona zewnętrzna: Naklejane aplikacje ze stali
nierdzewnej.
strona wewnętrzną: Panel gładki z szybą.
Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za
dopłatą.

3018

kolor: 70001ST pochwyt: P45-800
strona zewnętrzna: frezowane aplikacje z
naklejaną ramką ze stali nierdzewnej o szerokości
35 mm.
strona wewnętrzną: Panel gładki z szybą.
Wizualizacja pokazuje szybę matową - opcja za
dopłatą.

objaśnienie ikon na str. 1
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EUROA
Drzwi idealnie dopasowane

seria FRANCUSKA

Śladami wzornictwa, sztuki i architektury.
Drzwi poprzez futurystyczną formę, sposób wykonania, pozwalają tworzyć
nowoczesne i odważne wzory. Aluminiowe drzwi EUROA odzwierciedlają
indywidualne wyobrażenia i wymagania odnośnie jakości, wyglądu i funkcji,
realizowane w sposób bezkompromisowy.

16

www.euroa.pl

seria FRANCUSKA

4001

kolor: 7001ST klamka: SD-ZA-ER
strona zewnętrzna: Panel szklany trzyszybowy
VSG z naklejonymi aplikacjami ze stali nierdzewnej
na szkło matowe od strony zewnętrznej.

kolor: 3005ST pochwyt: P45-1800
strona zewnętrzna: Panel szklany
trzyszybowy VSG z naklejonymi aplikacjami ze
stali nierdzewnej na szkło matowe od strony
zewnętrznej.

4004

kolor: 9016ST pochwyt: P45-1800
strona zewnętrzna: Panel szklany trzyszybowy
VSG z naklejonymi aplikacjami ze stali nierdzewnej
na szkło matowe od strony zewnętrznej.

www.euroa.pl

4003

4002

kolor: WDDB01 klamka: SD-ZA-ER
strona zewnętrzna: Panel szklany trzyszybowy
VSG z naklejonymi aplikacjami ze stali nierdzewnej
na szkło matowe od strony zewnętrznej.

4005

kolor: 7016ST pochwyt: P45-800
strona zewnętrzna: Panel szklany trzyszybowy
VSG z naklejonymi aplikacjami ze stali nierdzewnej
na szkło matowe od strony zewnętrznej.

objaśnienie ikon na str. 1
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seria FRANCUSKA

4006

kolor: 7016ST/WDSN01 pochwyt: GS76, EUROA
Keyless Blue Glass
strona zewnętrzna: Panel gładki z wstawioną
aplikacją drewnopodobną (sosna) oraz paskami 15
mm z ze stali nierdzewnej.
strona wewnętrzną: Panel gładki.

4009

kolor: 9016ST/WDDB01 pochwyt: Q10-800,
BIOKEY DL
strona zewnętrzna: panel gładki z szybami i
wklejonymi aplikacjami drewnopodobnymi (dąb
bagienny).
strona wewnętrzną: Panel gładki wraz ze
szybami. Wizualizacja pokazuje szyby matowe opcja za dopłatą
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4007

kolor: 8017ST/WDMH01 pochwyt: GS 143, BIOKEY DL
strona zewnętrzna: widoczny frez o szerokości
15 mm i głębokości 1 mm wraz z wstawionymi
aplikacjami drewnopodobnymi (sosna).
strona wewnętrzną: Panel gładki.

4010

kolor: 5011ST/WDSN01 pochwyt: GS 76, BIOKEY
DL
strona zewnętrzna: Widoczny frez o szerokości
15 mm i głębokości 1 mm wraz z wstawionymi
aplikacjami drewnopodobnymi (sosna).
strona wewnętrzną: Panel gładki.

4008

kolor: RAL6005/WDZD01 pochwyt: P45-1600
strona zewnętrzna: Widoczny frez o szerokości
15 mm i głębokości 1 mm wraz z wstawionymi
aplikacjami drewnopodobnymi (złoty dąb) oraz
szybami.
strona wewnętrzną: Panel gładki. Wizualizacja
pokazuje szyby matowe - opcja za dopłatą

4011

kolor: RAL7016/WDOR01 pochwyt: P45-800
strona zewnętrzna: Widoczny frez o szerokości
15 mm i głębokości 1 mm wraz z wstawionymi
aplikacjami drewnopodobnymi (orzech) oraz
szybami.
strona wewnętrzną: Panel gładki wraz ze
szybami. Wizualizacja pokazuje szyby matowe opcja za dopłatą
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seria FRANCUSKA

4012

kolor: 7000ST/WDDB01 pochwyt: P45-1800
strona zewnętrzna: Panel gładki z wklejonymi
aplikacjami drewnopodobnymi (dąb bagienny).
strona wewnętrzną: Panel gładki.

4015

kolor: 3005ST/WDSN01 pochwyt: HQ-W-1800AL
strona zewnętrzna: panel gładki z szybami i
wklejonymi aplikacjami drewnopodobnymi (sosna).
strona wewnętrzną: Panel gładki wraz ze
szybami. Wizualizacja pokazuje szyby matowe opcja za dopłatą
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4013

kolor: 8017ST/WDSN01 pochwyt: P45-800
strona zewnętrzna: Widoczny frez o szerokości
15 mm i głębokości 1 mm wraz z wstawionymi
aplikacjami drewnopodobnymi (sosna).
strona wewnętrzną: Panel gładki.

4016

kolor: 9001ST/WDDB01 pochwyt: QS-1000
strona zewnętrzna: Widoczny frez o szerokości
15 mm i głębokości 1 mm wraz z wstawionymi
aplikacjami drewnopodobnymi (dąb bagienny).
strona wewnętrzną: Panel gładki.

4014

kolor: 9016ST/WDMH01 pochwyt: P10B-1200
strona zewnętrzna: Widoczny frez o szerokości
15 mm i głębokości 1 mm wraz z wstawionymi
aplikacjami drewnopodobnymi (mahoń) oraz
szybami.
strona wewnętrzną: Panel gładki wraz ze
szybami. Wizualizacja pokazuje szyby matowe opcja za dopłatą

4017

kolor: 8019ST/WDSN01 pochwyt: GS143, BIOKEY
DL
strona zewnętrzna: Widoczny frez o szerokości
15 mm i głębokości 1 mm wraz z wstawionymi
aplikacjami drewnopodobnymi (sosna).
strona wewnętrzną: Panel gładki.

objaśnienie ikon na str. 1
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EUROA
Drzwi idealnie dopasowane

seria BELGIJSKA
Realizując marzenia.
Seria charakteryzująca się swoim dynamicznym rozwojem. Wzory są proste,
ciekawe i pozwalające na rozwijanie wyobraźni. W tych modelach ogranicza
nas tylko wyobraźnia. Z naszymi drzwiami mają Państwo możliwość
bogatego wyboru wzorów oraz możliwość samodzielnego projektu.
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seria BELGIJSKA

5001

kolor: WDSN01 pochwyt: P45-800
strona zewnętrzna: Panel gładki montowany
jak w wersji standard z widocznymi profilami
konstrukcji.
strona wewnętrzną: Tak samo jak na stronie
zewnętrznej. Wypełnienie: szkło. Wizualizacja
pokazuje szybę matową – opcja za dopłatą.

5004

kolor: WDDB01 pochwyt: P45-1800
strona zewnętrzna: Panel gładki montowany
jak w wersji standard z widocznymi profilami
konstrukcji.
strona wewnętrzną: Tak samo jak na stronie
zewnętrznej. Wypełnienie: szkło. Wizualizacja
pokazuje szybę matową - opcja za dopłatą.
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5002

kolor: WDZD01 pochwyt: P45-800
strona zewnętrzna: Panel gładki montowany
jak w wersji standard z widocznymi profilami
konstrukcji.
strona wewnętrzną: Tak samo jak na stronie
zewnętrznej. Wypełnienie: szkło. Wizualizacja
pokazuje szybę matową - opcja za dopłatą

5005

kolor: 8019ST/WDWIS01 pochwyt: P10B-1200
strona zewnętrzna: Panel gładki montowany
jak w wersji standard z widocznymi profilami
konstrukcji.
strona wewnętrzną: Tak samo jak na stronie
zewnętrznej. Wypełnienie: panel - WIŚNIA.

5003

kolor: WDWIS01 pochwyt: P45-1600
strona zewnętrzna: Panel gładki montowany
jak w wersji standard z widocznymi profilami
konstrukcji.
strona wewnętrzną: Tak samo jak na stronie
zewnętrznej. Wypełnienie: szkło. Wizualizacja
pokazuje szybę matową - opcja za dopłatą.

5006

kolor: WDBK01 pochwyt: P10B-1200
strona zewnętrzna: Panel gładki montowany
jak w wersji standard z widocznymi profilami
konstrukcji.
strona wewnętrzną: Tak samo jak na stronie
zewnętrznej. Wypełnienie: szkło. Wizualizacja
pokazuje szybę matową - opcja za dopłatą.

objaśnienie ikon na str. 1
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seria BELGIJSKA

5007

kolor: 7022ST/WDSN01 pochwyt: P45-1800
strona zewnętrzna: Panel gładki montowany
jak w wersji standard z widocznymi profilami
konstrukcji.
strona wewnętrzną: Tak samo jak na stronie
zewnętrznej. Wypełnienie: panel - SOSNA.

5010

kolor: WDOR01 pochwyt: P45-800
strona zewnętrzna: Panel gładki montowany
jak w wersji standard z widocznymi profilami
konstrukcji.
strona wewnętrzną: Tak samo jak na stronie
zewnętrznej. Wypełnienie: szkło. Wizualizacja
pokazuje szybę matową - opcja za dopłatą.
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5008

kolor: 3005ST/WDWIS01 klamka: SD-ZA-ER
strona zewnętrzna: Panel gładki montowany
jak w wersji standard z widocznymi profilami
konstrukcji.
strona wewnętrzną: Tak samo jak na stronie
zewnętrznej. Wypełnienie: panel - WIŚNIA.

5011

kolor: RAL 6007 pochwyt: HQ-W-1800-ER
strona zewnętrzna: naklejane cyfry ze
stali nierdzewnej
strona wewnętrzną: Panel gładki.

5009

kolor: 9001ST/WDMH01 pochwyt: P10B-1200
strona zewnętrzna: Panel gładki montowany
jak w wersji standard z widocznymi profilami
konstrukcji.
strona wewnętrzną: Tak samo jak na stronie
zewnętrznej. Wypełnienie: panel - MAHOŃ.

5012

kolor: 7001ST pochwyt: Q10-1000
strona zewnętrzna: naklejane cyfry ze
stali nierdzewnej.
strona wewnętrzną: Panel gładki.
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seria BELGIJSKA

5013

kolor: 9001ST klamka: SD-ZA-ER
strona zewnętrzna: naklejane cyfry ze
stali nierdzewnej
strona wewnętrzną: Panel gładki.

5016

kolor: 5011ST pochwyt: HQ-W-1800-ER
strona zewnętrzna: naklejane cyfry ze
stali nierdzewnej.
strona wewnętrzną: Panel gładki.

www.euroa.pl

5014

kolor: 7016ST pochwyt: GS10
strona zewnętrzna: naklejane cyfry ze
stali nierdzewnej
strona wewnętrzną: Panel gładki.

5017

kolor: 7001ST pochwyt: P10B-560
strona zewnętrzna: naklejane cyfry ze
stali nierdzewnej.
strona wewnętrzną: Panel gładki.

5015

kolor: 7000ST pochwyt: GS76, EUROA Keyless
Blue Glass
strona zewnętrzna: naklejane cyfry ze
stali nierdzewnej.
strona wewnętrzną: Panel gładki.

5018

kolor: 6099ST pochwyt: Q10-1000
strona zewnętrzna: naklejane cyfry ze
stali nierdzewnej.
strona wewnętrzną: Panel gładki.
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seria BELGIJSKA

5019

kolor: 3005ST pochwyt: QS-1000
strona zewnętrzna: naklejane cyfry ze
stali nierdzewnej.
strona wewnętrzną: panel gładki.

5022

kolor: 9005ST/RAL3003 pochwyt: SG83
strona zewnętrzna: widoczny frez o
szerokości 15 mm i głębokości 1 mm wraz
z wstawionymi aplikacjami.
strona wewnętrzną: panel gładki.
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5020

kolor: RAL6005 klamka: HQ-W-1800-ER
strona zewnętrzna: naklejane cyfry ze
stali nierdzewnej.
strona wewnętrzną: panel gładki.

5023

kolor: RAL5014 pochwyt: GS76, EUROA Keyless
Blue Glass
strona zewnętrzna: widoczny frez o
szerokości 15 mm na głębokość 1 mm).
strona wewnętrzną: Panel gładki.

5021

kolor: RAL7016/WDWIS01
pochwyt: HQ-W-1800-ER
strona zewnętrzna: widoczny frez
o szerokości 15 mm i głębokości 1 mm wraz
z wstawioną aplikacją drewnopodobną (sosna)
strona wewnętrzną: panel gładki.

5024

kolor: 7024ST/9001ST pochwyt: SG83
strona zewnętrzna: widoczny frez o szerokości
15 mm i głębokości 1 mm wraz z wstawionymi
aplikacjami.
strona wewnętrzną: Panel gładki
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seria BELGIJSKA

5025

kolor: 7024ST/9006ST pochwyt: GS76
strona zewnętrzna: widoczny frez o
szerokości 15 mm i głębokości 1 mm wraz
z wstawionymi aplikacjami.
strona wewnętrzną: Panel gładki.

5028

kolor: 5011ST pochwyt: Q10-1000, BIOKEY DL
strona zewnętrzna: naklejane paski
ze stali nierdzewnej o szerokości 15 mm.
strona wewnętrzną: Panel gładki.
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5026

kolor: 7039ST/WDSN01 pochwyt: GS72
strona zewnętrzna: widoczny frez o
szerokości 15 mm i głębokości 1 mm wraz
z wstawioną aplikacją drewnopodobną (sosna).
strona wewnętrzną: Panel gładki.

5029

kolor: RAL3003 pochwyt: GS65
strona zewnętrzna: naklejona aplikacja
ze stali nierdzewnej.
strona wewnętrzną: Panel gładki.

5027

kolor: 7016ST pochwyt: GS72
strona zewnętrzna: naklejane paski
ze stali nierdzewnej o szerokości 15 mm.
strona wewnętrzną: Panel gładki.

5030

kolor: 9004ST pochwyt: SG83
strona zewnętrzna: naklejane aplikacje
ze stali nierdzewnej.
strona wewnętrzną: Panel gładki.
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Nowoczesne oznakowanie Twojej posesji

Wybierz Swój indywidualny numer
F01S

F02S

F03S

F04S

F05S
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EUROA
Drzwi idealnie dopasowane

akcesoria
Wytrzymałe, wszechstronne i trwałe.
Drzwi wejściowe stanowią wizytówkę domu, dlatego warto dobrać indywidualne
rozwiązanie, które będzie najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb. Szeroki zakres
akcesoriów stanowi dodatkową gwarancję spełnienia zróżnicowanych oczekiwań
w zakresie użytkowania i komfortu.

www.euroa.pl
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AKCESORIA

KFV Zamki wielopunktowe

AS 2300: jest zamkiem trzypunktowym
wyposażonym o okrągłe, stalowe
bolce utrudniające włamanie.
AS 2304: to zamek pięciopunktowy,
który wyposażony jest w okrągłe
stalowe bolce. Zamek ten wyróżnia
się dobrym dociskiem oraz
wysokim bezpieczeństwem.

AS 2500: to zamek trzypunktowy
wyposażony w haki które zapobiegają
odciągnięciu od siebie ramy i skrzydeł.
Zamek AS 2500 jest w standardowym
wyposażeniu każdych drzwi EUROA.
AS 2504: to kolejna propozycja zamka
pięciopunktowego wyposażonego
w charakterystyczne haki utrudniające
wyważenie drzwi.

AS 2600: o zamek trzypunktowy, który
oferuje podwójne bezpieczeństwo. Jest
to połączenie zamków AS 2300 i AS
2500
AS 2608: jest zamkiem
pięciopunktowym oferującym
maksymalne bezpieczeństwo. Zamek
jest wyposażony w haki i bolce.

zamek
punktowy

zamek
punktowy

AS 2750: występuje jako zamek
trzypunktowy. Rygluje skrzydło
drzwi już po ich domknięciu, dzięki
zastosowaniu dwóch sprężynujących
zapadek w kasetach zamków
dodatkowych, bezpieczeństwo
i szczelność zapewniają dwa rygle
hakowe. Standardowo wyposażona jest
w trzy zapadki typu Softlock.
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AS 3500: Nowoczesny zamek trzypunktowy został wyposażony w jedną zapadkę soft
lock zintegrowaną w głównym zamku i dwa haki w zamkach dodatkowych. Pozwala
to na uzyskanie eleganckiego wyglądu oraz zapewnia ciche i łagodne zamykanie.
Przy zamykaniu drzwi haki są aktywowane przez niezależny od luzu okuciowego
wyzwalacz i zamykane od dołu do góry. Dzięki temu łatwo i bezpiecznie zamkniemy
nawet opadające drzwi. Bezpieczeństwo zamknięcia zapewniają klinujące się o blachę
zaczepową haki. Dzięki temu automatyczna zasuwnica AS 3500 może być stosowana
w drzwiach posiadających klasę ochrony antywłamaniowej WK 2.
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AKCESORIA

GENIUS
GENIUS mechaniczno-elektroniczny system zamykania i otwierania. Łączy
on bezpieczeństwo mechanicznej zasuwnicy wielopunktowej z komfortem
najnowocześniejszych rozwiązań elektronicznych. GENIUS można łączyć z systemami
kontroli dostępu i licznymi innego rodzaju elementami, co stwarza możliwość
realizowania różnorodnych rozwiązań indywidualnych. W zależności od wersji
jest on przeznaczony do zastosowania w prywatnych mieszkaniach, obiektach
komercyjnych i przemysłowych. Dzięki GENIUS niewygodne pęki kluczy odchodzą
do lamusa. Jeden nadajnik radiowy urządzenia może otworzyć nawet cztery pary
drzwi: wejściowe, tylne, do garażu i do piwnicy. GENIUS jest rozwiązaniem szczególnie
interesującym dla właścicieli domów jedno i wielorodzinnych gdzie może pełnić
funkcję nowoczesnego domofonu. Drzwi możemy otworzyć nie dotykając klamki
np. będąc na piętrze. Po zamknięciu drzwi znów automatycznie się zaryglują.
GENIUS będzie także niezastąpionym ułatwieniem dla użytkowników w podeszłym
wieku i niepełnosprawnych. W połączeniu z napędem drzwi rozwiernych urządzenie
umożliwia pełne otwieranie i zamykanie drzwi za pomocą przycisku.

RESERO

Resero to połączenie zamka listwowego AS2750 automatic z listwą zaczepową
wyposażoną w trzy zintegrowane elektrozaczepy lub opcjonalnie zaczepy dzień/
noc. Po wciśnięciu jednego przycisku Resero może zwolnić wszystkie trzy zapadki
wprowadzając zamek w funkcje dzienną. Idealne rozwiązanie gdy chcemy połączyć
kontrole dostępu, bezpieczeństwo oraz funkcję dzienną z zachowaniem najwyższych
standardów bezpieczeństwa oraz szczelności drzwi.
Można stosować z systemem Bio-Key Inside.
- zamek 3 pkt. automatik z 3 elektro zaczepami i dodatkowym ryglowaniem hakowym
- alternatywne, cenowo i technicznie rozwiązanie zastępujące zamki elektromechaniczne (GENIUS)
- podwyższona szczelność przed silnym wiatrem i opadami poprzez 3 punkty
ustalające
- centralne odryglowywania poprzez podświetlany przycisk na listwie,
- kontrola położenia zaczepów poprzez podświetlany przycisk centralny,
- montaż zamka jak przy normalnym zamku Automatik,
- okablowanie tylko w ramie
- możliwość otwierania zamka przyciskiem w mieszkaniu, co kwalifikuje go do
stosowania także w budynkach wielorodzinnych
- perfekcyjne zabezpieczenie przed włamaniem poprzez dodatkowe ryglowanie
hakowe,
- przekładnia zamka 1:10 pozwala na praktycznie bez oporowe ryglowanie hakami.

ZAPADKA SOFTLOCK

Funkcja dzień/noc

Zapadka osłonięta wysokiej jakości tworzywem,
odpornym na ścieranie ciche zamykanie zwiększa
komfort użytkowania nie wymaga konserwacji,
gdyż zapadka nie musi być smarowana.

Tańszy wariant bez elektrozaczepu. Do stosowania ze standardowymi
elementami ramowymi KFV. Zwolnienie zapadki zamka głównego
następuje za pomocą mechanizmu. Łatwa zmiana ustawienia za pomocą
suwaka. Niewielkie wymiary.

www.euroa.pl
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AKCESORIA

zawiasy
zawias nawierzchniowy:
- zawias z regulacją 3D
- występuje w wersji dwu i trzyskrzydełkowej
- pełna paleta kolorów RAL, ST, dekor
- do drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz
- wersja WX electro pozwala na przenoszenie sygnału
teleinformatycznego

ZAWIAS ROLKOWY:
- smukły i trwały zawias pozwalający zwiększyć
walory estetyczne drzwi
- pełna palet kolorów RAL, ST, dekor
- regulacja 3D
- do drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz

ZAWIAS UKRYTY:
- luksusowy, ukryty zawias
- niewidoczny od strony zewnętrznej i wewnętrznej
- do drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz
- regulacja 2D

ROZETKI

MR

ZA-ER

PZ-ER

MP

MO

PZ1

Klamki

SD-PZ-1
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SD-PZ-2

SK-PZ-1

SK-PZ-2

G-PZ-1

dallas
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AKCESORIA

Pochwyty

HQ (+opcja BIOKEY)
HQ-ER (inox) 100x5x1800 mm
HQ-AL (aluminium) 100x10x1800mm

P60 –ER
fi30x(580,800)mm

AG - aluminium
lakierowane
84x40x(500,1000,
1500,2000)mm

www.euroa.pl

HQ-W (+opcja BIOKEY)
HQ-W-ER(inox) 100x5x1800 mm
HQ-W-AL(aluminium) 100x10x1800mm

OS–ER
fi40x1000mm

P45–ER
fi30/40x(580,
800,1000,1200,
1400,1600,1800,
2000)mm

QS (+opcja LED +opcja
BIOKEY) –ER
40x20x1000 mm

Q10 (+opcja LED
+opcja BIOKEY) –ER
40x20x(580,800,
1000)mm
40x40x1800mm

P45D–ER + drewno
fi30x(600,1200,
1600)mm

Q10-B
40x10x(600,1200,
1800)mm

P45B–ER
fi30x580mm

GS72–ER
(240x135)mm

GS10–ER
(400x115)mm

GS143 –ER
(400x80)mm

GS65–ER
(180x250)mm

P10
(+opcja LED) –ER
fi30/40x(580,
800,1000,1200,
1400,1600,1800,
2000)mm

P10B–ER
fi30x(560,1200)
mm

GS76 –ER
(480x65)mm

SG83 –ER
(480x65)mm
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AKCESORIA

samozamykacze

COKOŁY
Drzwi EUROA posiadają możliwość osadzenia jednego z trzech cokołów ze stali nierdzewnej. Cokoły
o nazwach CK, CG, CO pomogą ochronić twoje drzwi
przed uszkodzeniami mechanicznymi, dodatkowo
mogą stanowić element ozdobny twoich drzwi.

SAMOZAMYKACZ UKRYTY
To samozamykacz górny
„ukryty” z szyną ślizgową
z zastosowaniem nowoczesnej
techniki „EASY OPEN”wspomaganie otwierania
drzwi. W przypadku
samozamykaczy z szyną
ślizgową wyposażonych
w technologię EASY OPEN,
mechanizm krzywkowy
w sposób natychmiastowy
i znaczny zmniejsza opór
otwierania drzwi. Jest
to szczególnie istotne
w przypadku użytkowania
drzwi przez dzieci, osoby
starsze czy niepełnosprawne,
dla których otwarcie drzwi
staje się o wiele łatwiejsze.

SAMOZAMYKACZ
NAWIERZCHNIOWY
To samozamykacz
nawierzchniowy górny
z szyną ślizgową.
Nowoczesne wzornictwo
z funkcjonalnością –
a wszystko to dzięki
zastosowaniu nowoczesnej
technologii „EASY OPEN”.
Korzyści dla użytkownika:
- wysoce wydajny mechanizm
zapewnia komfortową
obsługę drzwi,- blokada
położenia otwartego
(opcja),- ogranicznik otwarcia
w szynie ślizgowej (opcja)

Cokół CK

Cokół CO

Cokół CG

Nowoczesne Skrzynki pocztowe i wizjery

WIZJER DDV500 CAM

Widok skrzynki
otwartej od zewnętrz

Widok skrzynki otwartej
od wewnętrz

SKRZYNKA POCZTOWA
- skrzynki zlicowane z zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnią drzwi.
- przekładka termiczna zapobiegająca przemarzaniu i skraplaniu.
- ciche otwieranie i zamykanie.
- ochrona przed kradzieżą
- możliwa integracja z kamerą i domofonem (wymaga indywidualnego
projektu)
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• Pokazuje na żywo, kto stoi za drzwiami
• Zestaw zawiera baterie 4xAAA
• Kąt widzenia wizjera jest większy niż 90o, ale nie
powoduje zniekształcenia obrazu występującego
w tradycyjnych wizjerach drzwiowych
• Ekran o wymiarze 3,2” zapewnia duży, czysty obraz
każdego gościa stojącego za drzwiami (do 10 razy
większy, niż w tradycyjnych wizjerach) - szczególnie
polecane w przypadku osób starszych
• Na ekran można patrzeć z odległości kilku metrów
pod różnym kątem, co jest idealnym rozwiązaniem
dla dzieci
• Metalowa konstrukcja odporna na działanie
czynników atmosferycznych (zakres pracy -30 do
70 oC.)
www.euroa.pl

AKCESORIA

bio key

EUROA keyless

BIOKEY CZYTNIK
LINII PAPILARNYCH

BIOKEY
KLAWIATURA
Z KODEM

SOREX
Keyless PVC

SOREX
Keyless Glass

KFV fingerprint
3.1

EUROA Keyless
Blue Glass

System kontroli dostępu odgrywa coraz większą rolę w zakresie
zabezpieczania obiektów budowlanych. Stanowi również doskonałą
alternatywę dla tradycyjnych, mechanicznych sposobów otwierania drzwi
za pomocą klucza, które często nie spełnia aktualnych oczekiwań odnośnie
bezpieczeństwa.
Wraz z ciągłym rozwojem technologicznym, wprowadzamy system
innowacyjnego otwierania i zamykania drzwi „EUROA – bez użycia klucza”.
Połączenie zamka magnetycznego z systemem elektronicznym pozwala
na bezdotykowe otwieranie i zamykanie drzwi.
Oferowane możliwości pozwalają wybrać najbardziej dopasowane
rozwiązanie do Państwa potrzeb.
Systemy kontroli dostępu, wykorzystujące technologię bluetooth:
* SOREX Keyless PVC
* SOREX Keyless Glass
* EUROA Keyless Blue Glass
* KFV Fingerprint 3.1,
dzięki odpowiedniemu zaprogramowaniu z równoczesnym sparowaniem
telefonu za pośrednictwem aplikacji, pozwalają na wygodne otwieranie
drzwi. Dają także możliwość wejścia do domu, gdy telefon jest rozładowany.
www.euroa.pl
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szkło ORNAMENTOWE

Altdeutsch braun

Altdeutsch farblos

Atlantic

Chinchilla

Chinchilla braun

Float sangestrahlt satinovo

Flutes sangestrahlt satinovo

Listral K

Master Carre

Master-Ligne

Sahara

Szkło dekoracyjne
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SD01

SD02

SD03

SD04

SD05

SD06

SD07

SD08

SD09

SD10

SD11

SD12

SD13

SD14

SD15

SD16
www.euroa.pl

Dane techniczne
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

EUROA 90

EUROA 70 EUROA 50

Zasuwnica 3-pkt. AS 2500
Wkłady termiczne w ramie i skrzydle
Klamka SD-PZ-EV1
Pochwyt P45-ER (600 mm)
Gałka EV1
Zawiasy nawierzchniowe WX 2

EUROA 90
Drzwi EUROA 90
z panelem nakładkowym
obustronnie o grubości
90 mm

Zawiasy rolkowe
Bolce anty-wyważeniowe - 2 szt.
Kotwy montażowe
Ramki wokół szyb ze stali nierdzewnej
naklejane od strony zewnętrznej
i wewnętrznej
Modele z jednostronnymi frezowaniami
i aplikacjami ze stali nierdzewnej od
strony zewnętrznej
Modele z szybami transparentnymi
(przeziernymi)
Pełna paleta kolorów RAL oraz
struktura. Wersja drewnopodobna
(opcja za dopłatą)
Rozetka: MR

EUROA 70

EUROA 50

Drzwi EUROA 70
z panelem
nakładkowym
obustronnie o grubości
75 mm

Drzwi EUROA
50 z panelem
nakładkowym
obustronnie o grubości
51 mm

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA
Drzwi EUROA 90 posiadają współczynnik Ud ≤0,8 [W/m2 K]
dzięki czemu osiągają standard pasywny.
Oznacza to, że zakupując nasze drzwi niezależnie od
wybranego rodzaju wypełnienia otrzymasz najwyższą
izolacyjność termiczną, która wymiernie wpłynie na
długoletnie oszczędności.

www.euroa.pl
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Rozmieszczenie elementów okucia
strona skrzydła

A

B

C

A

D

E

A

B

Objaśnienia do rozmieszczenia elementów okucia dla zasuwnic 3-punktowych**
A. Zawias drzwiowy: nawierzchniowy*, rolkowy lub ukryty (środkowy zawias stosowany w zależności od wysokości drzwi)
B. Dolny i górny zamek zasuwnicy* AS 2xxx, 3xxx
C. Sztywny łańcuch lub zamek dodatkowy
D. Środkowy zamek zasuwnicy z zapadką SOFT LOCK* AS 2xxx, 3xxx
E. Motor do zasuwnicy AS 2xxx, 3xxx
* – element wyposażenia standardowego
** – dla zasuwnic 5-punktowych niektóre elementy okuć nie będą miały zastosowania
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strona ramy

F

H

I
G

H
F

Objaśnienia do rozmieszczenia elementów okucia dla zasuwnic 3-punktowych**
F. Dolna i górna blacha zaczepowa na ramie*
G. Główna blacha zaczepowa* z opcją funkcji dzień/noc lub elektrozaczepem
H. Zabezpieczenie zawiasów*
I. Ukryty przepust kablowy
* – element wyposażenia standardowego
** – dla zasuwnic 5-punktowych niektóre elementy okuć nie będą miały zastosowania

www.euroa.pl
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Konfiguracja drzwi w 12 krokach
Na każdym etapie konfiguracji
można dokonać zmian od strony
wewnętrznej, należy przełączyć
widok w prawym, górnym rogu na:
WEWNĄTRZ

38

1. realizacja:
Wybierz konstrukcję drzwi.

2. konstrukcja:
Ustal wymiar, kierunek otwierania.

3. Model drzwi:
Wybierz model drzwi.

4. Opcje wewnątrz:
Wybierz wygląd drzwi od strony
wewnętrznej.

5. profil: Wybierz głębokość profili oraz
rodzaj panelu: 0-wsadowy, 1-jednostronnie
nakładkowy, 2-obustronnie nakładkowy.

6. kolor:
Wybierz kolor: ramy, panelu, aplikacji
od strony zewnętrznej i wewnętrznej.

7. szyba: Wybierz szybę w drzwiach,
boczna, górna, oraz rodzaj szkła:
ornamentowe i dekoracyjne.

8. Pochwyty drzwiowe i akcesoria:
Wybierz dostępne akcesoria od strony
zewnętrznej i wewnętrznej.

9. kfv zamki wielopunktowe:
Wybierz zasuwnicę oraz dodatkowe
elementy.

10. Kolor domu:
Wybierz kolor od strony zewnętrznej
i wewnętrznej.

11. Umieść drzwi w domu:
Umieść drzwi w domu lub załaduj zdjęcie
swojego budynku.

12. gotowe:
Wyślij zapytanie i czekaj na ofertę lub
drukuj.
www.euroa.pl

DIN lewy otwieranie do wewnątrz
DIN prawy otwieranie na zewnątrz

DIN PRAWY otwieranie do wewnątrz
DIN LEWY otwieranie na zewnątrz

EUROA
Drzwi idealnie dopasowane

