
Eurosegur jest jedną z najbardziej prestiżowych marek na rynku Hiszpańskim, która produkuje drzwi antywłamaniowe najwyższej jakości. 

To firma o charakterze rodzinnym założona w 1996 roku dla której mottem jest wysoka jakość i innowacyjność. 

Dzięki temu, że Eurosegur jest producentem pozwala na elastyczność w realizacji zleceń które zaspokoją wszystkie potrzeby klientów.  

Eurosegur korzysta z zaawansowanych technologii wprowadzając rozwiązania techniczne zwiększające bezpieczeństwo i innowacyjność produktu. Nowoczesny 
park maszynowy, wysoka jakość surowców i doświadczenie personelu powoduje, że Eurosegur stał się wyznacznikiem wśród konstruktorów systemów 
antywłamaniowych. Eurosegur ściśle współpracuje ze swoimi klientami, aby oferować produkt kierowany do apartamentów, domków jednorodzinnych oraz 
innych lokali na terytorium całego kraju. 
  
Eurosegur jako producent ma ambitne plany na przyszłość i jednym z założeń jest oferowanie swoich produktów poza granicami kraju. 

 Eurosegur produkuje drzwi 
antywłamaniowe, które są jedyne 
w swoim rodzaju 
i niepowtarzalne na rynku 



 



Seria 3.0 standard 
Seria 3.0 standard to drzwi o wysokiej wytrzymałości do instalowania w miejscach o niskim ryzyku włamania. 

W miejscach o niskim ryzyku włamania zakładamy że złodziej może być osoba przypadkową, która ma do dyspozycji zwykłe narzędzia ręczne, dysponuje małą 
ilością czasu i musi działać nie powodując hałasu. 

  

Charakterystyka techniczna: 

• Metalowa ościeżnica 
• Podwójne wzmocnienie skrzydła zewnętrzne/wewnętrzne 
• Aluminiowe profile 
• Minimalnie 3 zawiasy 
• Wzmocnienie obwodu skrzydła 
• Wysokiej jakości zamek 
• Blacha z manganezu 1mm 
• Podwójne rygle 
• Próg opadowy 

 

Eurosegur: certyfikuje swoją jakość 

  

 

WYTRZYMAŁOŚĆ NA WŁAMANIE  

EN 1627:2011 KLASA 3  

 



Models Seria 3.0 standard:  

Model 300 standard 

• Zamek Securemme z wkładką cylindryczną 
• Stalowy protektor 
• Wkładka cylindryczna Astral Sicur 30x50 

 Model 301 standard 

• Zamek Securemme na klucz piórowy 
  

 

Opcje konstrukcja Seria 3.0 standard: 

 

 

• Rygle (Two additional bolts points) 
• Sztywny łańcuch 
• Skobel 
• Automatyczny system zwalniający 
• Dodatkowy zamek 3.0 

  



Opcje konstrukcja 
 

Rekomendacja: 

Dla mieszkań jako drzwi wejściowe, gdzie w budynku ruch osób jest zwiększony i również do przejścia z mieszkania do garażu.  
 

http://www.eurosegur.pl/w/105/puntos-de-cierre-adicionales


 

 Seria 3.0 
Seria 3.0 to drzwi o wysokiej wytrzymałości do zainstalowania w miejscach o zwiększonym prawdopodobieństwie włamania. 
  



W miejscach o zwiększonym ryzyku na włamanie zakładamy, że potencjalny złodziej posiada więcej czasu i może sobie pozwolić na robienie większego hałasu. 
  

   

Charakterystyka techniczna: 
  

• Metalowa ościeżnica 
• Podwójne wzmocnienie skrzydła 

zewnętrzne/wewnętrzne 
• Aluminiowe profile 
• Minimalnie 3 zawiasy 
• Wzmocnienie obwodu skrzydła 
• Wysokiej jakości zamek 
• Blacha z manganezu 2mm 
• 2 podwójne rygle 
• Próg opadowy 

 

Eurosegur certyfikuje swoją jakość 

  

WYTRZYMAŁOŚĆ NA WŁAMANIE           EN 1627:2011 KLASA 3   

  

ZNAK CE  

  



  MARKA AENOR CERTYFIKUJĄCA JAKOŚĆ PRODUKTU 

TRWAŁOŚĆ PRODUKTU  

200.000 cykli 

IZOLACJA AKUSTYCZNA  

35 dB – 38 dB 
  

IZOLACJA TERMICZNA 
Współczynnik przenikalności ciepła 2.1W/m2K 

WYTRZYMAŁOŚĆ NA PRZENIKALNOŚĆ POWIETRZA 
KLASA 3 

WYTRZYMAŁOŚĆ NA NAPÓR WIATRU 
KLASA C4 

 

Models Sera 3.0: 

300  

• Zamek Mottura z wkładką cylindryczną 
• Protektor Top System z wypustem klinującym 



• Wkładka cylindryczna Astral Sicur 30x50 

301  

• Zamek replay Mottura na klucz piórowy 

302  

• Zamek dual mode Mottura z wkładką cylindryczną 
• Protektor Top System z wypustem klinującym 
• Wkładka cylindryczna Astral Sicur 30x50 

 

Opcje konstrukcja Seria 3.0:  

 

• Rygle (Two additional bolts points) 
• Sztywny łańcuch 
• Skobel 
• Automatyczny system zwalniający 
• Dodatkowy zamek 3.0  

  

Opcje konstrukcja 

http://www.eurosegur.com/w/105/puntos-de-cierre-adicionales


  

• Zamek wielofunkcyjny 3+1 
• Automatyczny zamek wielofunkcyjny 3+1 

  

 

Rekomendacja: 

  
Jako drzwi wejściowe do mieszkań w budynkach o zwiększonym ruchu osób, również do lokali komercyjnych oraz innych miejsc znajdujących się na obszarze 
miejskim. 



 



Seria 4.0 
Drzwi z serio 4.0 oferują wysoki współczynnik wytrzymałości do zainstalowania w miejscach o dużym prawdopodobieństwie włamania. 
  
Próby włamania w miejscach o wysokim współczynniku ryzyka są realizowane przez doświadczonych złodziei, którzy mogą używać wszystkich narzędzi i 
posiadają wystarczającą ilość czasu na dokonanie włamania.  

  

Charakterystyka techniczna: 
  

• Metalowa ościeżnica 
• Podwójne wzmocnienie skrzydła 

zewnętrzne/wewnętrzne 
• Aluminiowe profile 
• Minimalnie 3 zawiasy 
• Wzmocnienie obwodu skrzydła 
• Wysokiej jakości zamek 
• Blacha z manganezu 2mm 
• 2 podwójne rygle z litego metalu 
• Wełna mineralna 
• Próg opadowy 

 

Eurosegur certyfikuje swoją jakość 

  

WYTRZYMAŁOŚĆ NA WŁAMANIE           EN 1627:2011 KLASA 4  

  



ZNAK CE  

  

  MARKA AENOR CERTYFIKUJĄCA JAKOŚĆ PRODUKTU 

TRWAŁOŚĆ PRODUKTU  

200.000 cykli 

IZOLACJA AKUSTYCZNA  

38 dB 
  

IZOLACJA TERMICZNA 
Współczynnik przenikalności ciepła 2.1W/m2K 

WYTRZYMAŁOŚĆ NA PRZENIKALNOŚĆ POWIETRZA 
KLASA 3 

WYTRZYMAŁOŚĆ NA NAPÓR WIATRU 
KLASA C4 

 



Models Seria 4.0: 

400  

• Zamek Mottura z wkładką cylindryczną 
• Protektor Top System z wypustem klinującym 
• Wkładka cylindryczna Astral Sicur 30x50 

401  

• Zamek replay Mottura na klucz piórowy 

402  

• Zamek dual mode Mottura z wkładką cylindryczną 
• Protektor Top System z wypustem klinującym 
• Wkładka cylindryczna Astral Sicur 30x50 

 

Opcje konstrukcja Seria 4.0:  

 

• Rygle (Two additional bolts points) 
• Dodatkowy zamek 4.0  



  

Opcje konstrukcja 

  

• Zamek wielofunkcyjny 3+1 
• Automatyczny zamek wielofunkcyjny 3+1 
• Zamek wielofunkcyjny 3+5 

 
  

 

Rekomendacja: 

  
Jako drzwi wejściowe do mieszkań jednorodzinnych i apartamentów o wysokim standardzie. 
 

http://www.eurosegur.com/w/105/puntos-de-cierre-adicionales


 

Seria Albà 
Drzwi z serii Alba zostały zaprojektowane by wytrzymać kontakt z ogniem zapewniając użytkownikom bezpieczeństwo oraz ochronę pomieszczeń w których te 
drzwi są zainstalowane. 



   

Charakterystyka techniczna: 
  

• Metalowa ościeżnica 
• Podwójne wzmocnienie skrzydła wewnętrzne/zewnętrzne 
• Aluminiowe profile na skrzydle 
• Uszczelka antyogniowa na ościeżnicy 
• 3 zawiasy 
• Wzmocnienie obwodu skrzydła 
• Wysokiej jakości zamek 
• Blacha z manganezu 2mm 
• 2 podwójne rygle 
• Próg opadowy 
• Hydrauliczny system zamykający drzwi z certyfikatem CE 
• Ościeżnica 75x25 przygotowana do skręcenia z ościeżnicą montażową 

  

 

Eurosegur: certyfikuje swoją jakość 

   

MARKING CE  

Technical Product Declaration 

FIRE  

EI230C5: 30 minutes fire resistant 



DURABILITY  

200.000 lock durabilly cycles 

  
 

Albà Range models:  

Albà-30 

 

  
  
  

• Mottura High Security Lock 
• Top System flanged protector 
• M-10 30x50 cylinder 

 

 Recommended for 



 
Specially designed as a barrier to fire between common areas in buildings. 

Konstrukcja drzwi: 



 



 

1 Ościeżnica metalowa z blachy ocynkowanej o grubości 1,5mm z dodatkowym wzmocnieniem na wysokości zamka. 

 

2 Podwójne wzmocnienie wewnętrzne i zewnętrzne z blachy ocynkowanej o grubości 0,8mm, dodatkowe wzmocnienie poziome i poprzeczne stanowią 
zwartą strukturę o dużo wyższej wytrzymałości niż drzwi, które posiadają tylko wzmocnienie zewnętrzne. 

 

3 Profile aluminiowe na całym obwodzie drzwi i ościeżnicy. 

 

4 Stalowe zawiasy o dużej wytrzymałości, minimalnie 3 szt. 

 

5 Wzmocnienie obwodu zewnętrznego ze stali usytuowane w punktach gdzie najczęściej drzwi są narażone na włamanie. 

 

6 Blacha z manganezu wytrzymała na wiercenie, która pełni funkcję protekcji zamka. 



 

7 Podwójne stalowe rygle. 

 

8 Próg opadowy. 
  

 

9 Wełna mineralna. 
  

 

10 + 11 + 12  
Zamek wysokiej jakości + protektor przeciw wierceniu + wkładka cylindryczna o wysokim współczynniku wytrzymałości. 
  

 

13 Zamek wysokiej jakości na klucz piórowy. 

Porównanie drzwi: 

  300   301   300 301 302 400 401 402 500 ALBÀ 



Standard Standard 
Certyfikat N     

       

  

Certyfikat CE     
       

  
Wytrzymałość na włamanie Klasa 3 Klasa 3 Klasa 3 Klasa 3 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 4 Klasa 4 Klasa 5   
Wytrzymałość na ogień                   El230C5 
Ościeżnica 75 x 45 

         

  

Ościeżnica 75 x 25 
        

  
 

Ościeżnica 105 x 45 
        

    

Zamek cylindryczny Securemme 
 

                  

Zamek piórowy Securemme   
 

                

Zamek cylindryczny Mottura     
 

    
 

        

Zamek piórowy Replay       
 

    
 

      

Zamek Dual Mode         
 

    
 

    

Zamek ognioodporny                   
 

Zamek wielofunkcyjny 3+1     
 

    
 

        
Zamek wielofunkcyjny 3+1 

(automatyczny system zwalniający) 
    

 

    
 

        

Zamek wielofunkcyjny 3+5     
 

    
 

    
 

  

Protektor magnetyczny 
          

Wkładka cylindryczna Astral Sicur 
 

  
 

  
 

          

Wkładka cylindryczna AP3 
 

  
 

  
  

  
   

Wkładka cylindryczna 4000 
 

  
 

  
  

  
   

Podwójne rygle przednie 
        

    

Podwójne rygle tylnie 
    

  
  

      



Sztywny łańców 
    

            

Skobel 
    

            

Automatyczny system zwalniający 
    

            

Dodatkowy zamek 3.0 
    

            

Dodatkowy zamek 4.0           
  

      

Magnetyczny zwalniacz zamka 
    

  
  

  
 

  

Czytnik magnetyczny 
         

  

Linie papilarne         
 

    
 

    

Osłona języka przytykowego 
         

  

Samozamykacz hydrauliczny 
          

Wełna mineralna 
        

    

  

Seryjne 

Opcjonalne 

Opcjonalnie wymagane przepisami 
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