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DRZWI



EUROA 90

ZASTOSOWANIE:
Mieszkania
Apartamenty
Domy
Rezydencje

EUROA 90 to drzwi wejściowe zewnętrzne produkowane  
w standardzie pasywnym. Ekskluzywne i bezkompromisowe 
drzwi wejściowe – idealnie dopasowane do twoich potrzeb 
użytkowych oraz estetycznych. Drzwi stanowią bardzo 
ważny element dekoracyjny, który buduje nastrój i podkreśla 
charakter budynku. Dzięki różnorodności dostępnych 
rozwiązań wzorniczych, nasze drzwi idealnie wpisują się 
w indywidualny styl. Drzwi wejściowe stanowią wizytówkę 
domu, dlatego warto dobrać indywidualne rozwiązanie, które 
będzie najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb. Drzwi 
posiadają w pełni anodowany próg co pozwala zachować ich 
wygląd i odporność antykorozyjną przez wiele lat. EUROA 90 
można montować bez stosowania zadaszeń.

WŁAŚCIWOŚCI  UŻYTKOWE:
Przepuszczalność powietrza
Zamek uruchamiany kluczem - Klasa 4, PN-EN 12207:2001
Zamek z elektroniczną kontrolą - Klasa 4, PN-EN 12207:2001
Wodoszczelność - Klasa 9A (600Pa), PN-EN 12208:2008
Odporność na obciążenie wiatrem - Klasa C5/B5, PN-EN 12210:2001
Odporność na włamanie - Klasa RC3, PN-EN 1627

SPECYFIKACJA:
Występuje w wersji EA 90-0, EA 90-1, EA 90-2
Izolacyjność  Ud ≤0,8 [W/m 2 K]
Pełna kolorystyka dostępna w ofercie 
Możliwe zastosowanie ukrytych elementów okucia
Kompatybilne z produktami marki EUROA



EUROA 70

ZASTOSOWANIE:
Mieszkania
Apartamenty
Domy
Budynki gospodarcze

EUROA 70 to propozycja drzwi ciepłych, które są dedykowane 
klientom mogącym zachować proporcję niższej ceny do 
wysokich standardów wykonania. EA-70 to zewnętrzne, 
antywłamaniowe i energooszczędne drzwi wejściowe do 
twojego domu lub apartamentu.  Oferowane drzwi posiadają 
w pełni anodowany próg co pozwala zachować ich wygląd 
i odporność antykorozyjną przez wiele lat. Możliwy montaż 
bez stosowania zadaszeń.

WŁAŚCIWOŚCI  UŻYTKOWE:
Przepuszczalność powietrza
Zamek uruchamiany kluczem - Klasa 3, PN-EN 12207:2001
Zamek z elektroniczną kontrolą - Klasa 3, PN-EN 12207:2001
Wodoszczelność - Klasa 5A (200Pa), PN-EN 12208:2008
Odporność na obciążenie wiatrem - Klasa C5/B5, PN-EN 12210:2001
Odporność na włamanie - Klasa RC2, PN-EN 1627

SPECYFIKACJA:
Występuje w wersji EA 70-0, EA 70-1, EA 70-2
Izolacyjność  Ud ≤1,0 [W/m 2 K]
Pełna kolorystyka dostępna w ofercie 
Możliwe zastosowanie ukrytych elementów okucia
Kompatybilne z produktami marki EUROA



EUROA 50

ZASTOSOWANIE:
Mieszkania
Apartamenty
Biura
Budynki gospodarcze
Garaże

EUROA 50 to propozycja drzwi wewnętrznych wejściowych 
i biurowych. Drzwi, które zostały zainspirowane 90-tką 
z charakterystycznymi dla niej prostymi wzorami wybranymi 
z każdej serii.
EUROA 50 to drzwi wewnętrzne, wejściowe, antywłamaniowe, 
które idealnie wyeksponują wejście mieszkania lub 
apartamentu. EA-50 to perfekcyjna propozycja dla obiektów 
wielorodzinnych mogąca poprzez różnorodność kolorów, 
wzorów  wyróżnić charakter swych mieszkańców. EA-50 
pozwala na zaprojektowanie unikatowego wzoru dla całego 
obiektu mieszkalnego. Produkt dostępny tylko w ofercie 
marki EUROA.

SPECYFIKACJA:
Występuje w wersji  EA 50-2
Pełna kolorystyka dostępna w ofercie 
Systemowe obróbki wokół ramy
Kompatybilne ze ściankami biurowymi EUROA OFFICE

WŁAŚCIWOŚCI  UŻYTKOWE:
Odporność na włamanie - Klasa RC2 – PN-EN 1627
Dźwiękoizolacyjność - Rw =/> 32dB



EUROA OFFICE
EUROA OFFICE to produkt przeznaczony do wykonywania 
aluminiowo szklanych ścian działowych o minimalistycznej 
estetyce, wpisując się tym samym w dzisiejsze trendy 
design’u.
Dzieląc pomieszczenia przy pomocy EUROA OFFICE 
zapewnia się dopływ maksymalnej ilości światła, 
zachowując charakter otwartej przestrzeni  oraz uzyskując 
bardzo dobrą izolacyjność akustyczną.
EUROA OFFICE jest w pełni kompatybilna z drzwiami 
EUROA 50. Takie połączenie pozwala na uzyskanie bardzo 
ekskluzywnych ścian działowych w każdym biurze. Ściany 
EUROA OFFICE pozwalają na zastosowanie różnego 
rodzaju wypełnień od szkła poprzez panele aluminiowe 
skończywszy na wypełnieniach z GK. Istnieje możliwość 
zastosowania drzwi pełno szklanych oraz drewnianych.
EUROA OFFICE posiada  także możliwość zastosowania 
żaluzji  między szybami, prowadzenia instalacji kablowych 
oraz tworzenia boksów zadaszonych. Całość  dostępna 
jest w pełnej palecie kolorów jaką posiada  EUROA.

SPECYFIKACJA:
Dźwiękoizolacyjność samej ściany Rw od 46 dB
Dźwiękoizolacyjność ściany z drzwiami Rw od 38 dB
Pełna kolorystyka dostępna w ofercie 
Kompatybilne z EUROA 50
Max. wysokość ścian H = 5300 mm
Szerokość profili od 38 mm
Głębokość profili 90 mm



ADRES:
Firma ALUGLASS
ul. Ujejskiego 313
32-400 Myślenice
woj. małopolskie

TELEFON:
12 274-42-74, 698 865 460

E-MAIL:
biuro@euroa.pl

www.euroa.pl


