
vÝroBkY Al84 85hliníkové výrobky
EUROCOLOR mnoho let vede technologicky pokročilou výrobu z hliníkových systémů. Rozmanitost využívaných řešení a řada ojedinělých vlastnosti (od vysoké 
trvalosti konstrukce do velmi dobré energetické efektivnosti) odpovídají požadavkům a potřebám investorů a individuálních zákazníků, kteří si váží trvalosti užívání, 
kterou poskytují výrobky z Al. 

Profil
Značkové a vyzkoušené hliníkové systémy firmy Ponzio – pro účely malo-
obchodu (obchody, kanceláře), veřejné budovy (školy, školky, nemocnice, 
úřady), soukromé investory (rodinné domy), zajišťující získání užitkového 
a estetického standardu.

Kování, kliky, zámky, panty a prahy
Značkové kování a zámky a také elegantní kliky, panty a prahy – zajišťují užit-
kové funkce přizpůsobené individuálním požadavkům, nabízejí nadstandard-
ní komfort užívání, lehkost obsluhy a estetický vzhled, dostupné v mnoha 
variantách: sklopná okna, sklopně otevíravá okna, dveře s válečkovým zám-
kem/jazykovým a přídavným zámkem, dveře s rozvorou a dvěma uzavíracími 
body, dveře s prahem, bez prahu, s okopovým profilem, bez okopového 
profilu, zalícované dveře, harmonikové dveře, posuvné dveře, světlík s táhlem, 
světlík ovládaný elektricky, samozavírače (foto č. 1, 2, 3).

Těsnění
Vyrobené z trvanlivé kaučukové a silikonové hmoty s vysokou odolností 
proti UV záření v černé barvě.

Rámeček
Patentovaný rámeček  ze speciální  polymerické hmo-
ty – zaručuje o 15% více tepla, až do 2dB dodatečně redukuje hluk, až  
o 70% snižuje kondenzaci vlhkosti, až o 20 let prodlužuje životnost skla.

Sklo
Dvojsklo nebo trojsklo s rámečkem  vyrobené v nejno-
vější technologii spojování (bez střihání rámečku v rozích skla, což působí 
netěsnost) s použitím materiálu Hot-Melt – zaručující vysokou těsnost skla 
a zachování vlastností skla po dlouhá léta.

Použití a účel
Široký výběr použití ve spojení s funkčním kováním umožňuje využít hli-
níkové výrobky jako systémy:

Solidní a trvalá řešení

  zimní (okna a dveře): určené pro vnitřní výstavbu (mj. lehké prosklení, 
přepážky, vitríny, boxy, průchodní dveře uvnitř budovy);

  teplé (okna a dveře): vybavené tepelnou vložkou a určené pro vnější výstavbu 
(mj. vitríny a dveře do obchodu, schodiště, dveře v hospodářských místnos- 
tech a veřejných budovách);

  posuvné (dveře) – řešení pro všechny, kteří kladou důraz na vysoký komfort 
obsluhy a chtějí velký prostor, kde velké prosklené plochy zajišťují získání 
neopakovatelné atmosféry a cenné hodnoty, jaké poskytuje přirozené slu-
neční záření (mj. kanceláře a rodinné domy);

  protipožární (dveře): ideální v oblasti protipožární ochrany zároveň pro 
stavby soukromých investorů i veřejné budovy, které jsou velmi účin-
nou bariérou před důsledky nečekaného živlu, kterým je oheň (mj. 
vnější a vnitřní protipožární přehrady);

  fasádové – zajišťující získání architektonicky zajímavých tvarů a forem 
vnějších krycích fasád (mj. autosalony, kanceláře, školy, zimní zahrady).

Barva
Standard: bílá (RAL 9016), hnědá (RAL 8019), stříbrná ( RAL 9006b).
Verze barevné lakované a eloxované dle palety barev EUROCOLOR.

Záruka
Okna a dveře AL: 3 roky.
Trojsklo ENERGO se : až do 10 let!
Podmínky dle záruční knížky EUROCOLOR.

unikátní vlastnosti
  velmi dobré statické vlastnosti profilů – zajišťující dlouholetou 

trvalost konstrukce;
  vysoká kvalita práškově natíraných vnějších povrchů – zajišťující dlouhole-

tou odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám;
  možnost výroby konstrukce o velmi velkých rozměrech – splňujících 

očekávání projektantů a investorů.
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