Porta LINE, model B.1

Porta ROYAL, model P

OTEVŘI SE
MOŽNOSTEM
Porta FOCUS Premium, model 4.A

Natura CLASSIC, model 1.1

ODOLNOST
POTVRZENA
ZÁRUKOU
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NOVINKY 2017

ODOLNOST

DESIGN

YEARS
OF EXPERIENCE

Nové kolekce

NOVINKY

Kolekce
Porta RESIST
a nové provedení Gladstone.
Gladstone je druh vysokotlakých desek, které svou strukturou a autentickým vzhledem připomínají surové dřevo.
Vícevrstvá struktura teto desky utváří její výjimečnou odolnost proti nárazu, otěru, škrábancům a působení chemických
prostředků používaných v domácnosti.
Deska Gladstone bude dostupná v kolekci dveří Porta RESIST (vybrané ploché dveře z nabídky Porta) a také
u technických a vchodových dveřích.
viz str. 10

VELKÁ ODOLNOST

Dub Hnědý
model 4.A

model 4.B

Dub
Bílý
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model 7.1

Gladstone

Gladstone
NOVÁ

model 1.1

NOVÁ

Dub
Pískový

NOVÁ

Dub
Hnědý

EXTREME

Třída, jejíž parametry představují ochranu
pro intenzívní používání dveří zhotovených
z tohoto materiálu. Je určena na místa
s vysokou frekvencí provozu, všude tam,
kde denně prochází tisíce lidí.

Inovativní řešení

NOVINKY

Nová zárubeň
Kovová FAST
Nejnovější produkt v nabídce Porta mezi kovovými výrobky. Výroba v nově vybudovaném závodě PORTA STEEL na
nejnovějších zařízeních, zaručuje nejvyšší jakost a konzistenci kvality tohoto výrobku.
Klíčové vlastnosti tohoto produktu jsou čas a jednoduchost montáže – za necelých 8 minut. Montáž zárubně Kovové FAST
nevyžaduje použití PU pěny a probíhá ve třech krocích.
viz str. 14

POZINKOVANY
PLECH
VÝROBEK
PORTA STEEL

Rychlé spojení dílů zárubně

Montáž do sádro-kartónových stěn o
tloušťce 100,125,150 mm

Polyesterová barva
Bílá
(RAL 9016)

Šedá
(RAL 7047)

Krémová
(RAL 1001)

Hnědá
(RAL 8028)

Antracit

Antracit
struktura
(RAL 7024)

Polyesterová barva

PROFESSIONAL

Třída spojující neměnnou funkčnost s elegancí
všude tam, kde jsou dveře bezprostředně
vystaveny dlouhodobému působení vnějších
vlivů, s určením pro hotely, veřejné budovy
a kanceláře.
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Otevři se přírodě

INSPIRACE

KLASICKÁ
ŘADA

Kolekce
MALAGA, MADRID,
CORDOBA, TOLEDO
to jsou typy dveří, které nikdy
nevycházejí z módy. Nejvíce se hodí do
interiérů zařízených ve stylu klasickém,
viktoriánském a také se dobře snoubí
s moderními styly s velkým
množstvím dřeva.

MALAGA
model A.0

PŘIROZENÁ KRÁSA
DUBOVÉHO DŘEVA VE
TVÉM DOMOVĚ
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CORDOBA
plné

TOLEDO
plné

Nové barvy
přírodních dýh

NOVINKY

Nové barvy
Jasan, Ořech
Dva nové typy a zároveň barvy
přírodních dýh Ořech a Jasan, které
zařazujeme do nabídky Porta, budou
dostupné s vybranými modely kolekcí
Natura CLASSIC a Villadora MODERN.

Jasan

Ořech

Nové provedení
Dub Satin
Dodatečně do skupiny přírodních
dýh Dub Satin zavádíme tři nové
barvy:
Dub Světlý, Dub Winchester
a Dub Hnědý.
Nové barvy dýh Satin budou
dostupné ve všech kolekcích dveří
s přírodní dýhou.

Dub Světlý

Dub Winchester

Dub Hnědý
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NOVÉ KOLEKCE

Porta ROYAL Premium

Porta ROYAL Premium P, Bílá

LAK
PREMIUM
model P

model M

NOVINKA

model A

Porta ROYAL Premium P, Bílá
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model D

LAK
PREMIUM

BAREVNOST
Lak
Lak Premium
Standard

60 - 90

Porta ROYAL
Premium

/ NOVÁ KVALITA LAKOVÁNÍ
/ INOVAČNÍ TECHNOLOGIE
120 - 180

KONSTRUKCE KŘÍDLA
Stabilizační výplň nebo dřevotřísková deska (pouze za příplatek) je oboustranně
obložena proﬁlovanou HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA
Bílá

•
•
•
•

Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME
Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
Matné sklo
Kulatá úchytka (k posuvným dveřím). Netýká se modelu D (pouze úchyt na prsty).

ZÁRUBEŇ
Doporučené polodrážkové zárubně
• Porta SYSTEM s fólií Premium
• MINIMAX s fólií Premium
Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
• Porta SYSTEM ELEGANCE s fólií Premium
• LEVEL s fólií Premium

POZNÁMKY
•
•
•
•
•

Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
Doporučujeme kliku a kování Royal.
Klika k modelu D o šířce kování ne větší než 42 mm.
Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

ZA PŘÍPLATEK
•
•
•
•
•
•
•

ventilační otvory nebo ventilační výřez
příprava ke zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
magnetický zámek
AKCE – balíček PRIME
hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
klika s kováním

bez příplatku

Ideálně hladký povrch
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NOVÉ KOLEKCE

Porta SKANDIA Premium
DOPORUČUJEME
Čistá jednoduchost skandinávském stylu.

Porta SKANDIA Premium A.0, Bílá

NOVINKA

NOVINKA

LAK
PREMIUM
model A.0

model B.0

NOVINKA

model R.0

Porta SKANDIA Premium R.0, Bílá
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LAK
PREMIUM

BAREVNOST

60 - 90

Porta SKANDIA
Premium

/ NOVÁ KVALITA LAKOVÁNÍ
/ INOVAČNÍ TECHNOLOGIE
120 - 180

KONSTRUKCE KŘÍDLA
Stabilizační výplně nebo dřevotřísková deska (za příplatek), oboustranně potaženy
proﬁlovanou HDF deskou.

Lak Premium

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA
Bílá

• Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz ZA PŘÍPLATEK
• Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
• Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ
Doporučené polodrážkové zárubně
• Porta SYSTEM s fólií Premium
• MINIMAX s fólií Premium
Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
• Porta SYSTEM ELEGANCE s fólií Premium
• LEVEL s fólií Premium

POZNÁMKY
• Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
• Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
• Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

ZA PŘÍPLATEK
•
•
•
•
•
•
•
•

reliéf, model R.0

ventilační otvory nebo ventilační výřez
výplň z dřevotřískové desky plná
příprava ke zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
AKCE – balíček PRIME
magnetický zámek
hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
klika s kováním

bez příplatku

Ideálně hladký povrch
model A.0, B.0
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NOVÉ KOLEKCE

Porta RESIST
DOPORUČUJEME
Struktura a provedení Gladstone se
vyznačuje autentickým vzhledem
připomínajícím přírodní surové dřevo.

Porta RESIST 1.1, Dub Hnědý

svislá struktura:

model 1.1

model 1.2

model 1.3

model 1.4

model 7.3

model 7.4

vodorovná struktura:

model 7.1

model 7.2

vodorovná nebo svislá struktura:

Porta RESIST 7.1, Dub Hnědý

model B.1*

model E.1*

* struktura shodna se směrem intarsií
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svislá struktura:

model H.1*

model 4.A

model 4.B

PROJEKT

BAREVNOST

KONSTRUKCE KŘÍDLA

NOVÁ

Dub
Pískový

NOVÁ

Dub
Hnědý

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

Podívejte se na možnosti realizace
jiných modelů v Porta KONTRAKT.

•
•
•
•

Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
Tři čepové závěsy standard nebo balíček PRIME (dostupné pouze v PN)
Tři závěsy (u křídla s rozměrem „100” a „110”)
Sklo- modely ř.1 a 7 vzor: „činčila“, „mřížka“ čiré, matné kalené; modely ř. 4: sklo matné
kalené 8 mm
• Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

Gladstone

EXTREME

Třída, jejíž parametry představují ochranu
pro intenzívní používání dveří zhotovených
z tohoto materiálu. Je určena na místa
s vysokou frekvencí provozu, všude tam,
kde denně prochází tisíce lidí.

ZÁRUBEŇ
Doporučené polodrážkové zárubně
• Porta SYSTEM
• MINIMAX
Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
• Porta SYSTEM ELEGANCE

POZNÁMKY
PŘÍKLADOVÉ POUŽITÍ DVEŘÍ PORTA RESIST:
•
•
•
•

Kanceláře
Hotel a pensiony
Veřejné budovy
Obytné budovy

• Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
• Ventilační mřížka, ventilační výřez a příprava pro zkrácení nejsou dostupné pro
modely ř. 4
• Výplň „dutinková dřevotříska” a plná dřevotříska mají přípravu pro zkrácení dveří
ve standardu.
• Rozměr „100” nedostupný pro modely 1.4, 7.4.
• Rozměr „110” je dostupný pouze s výplní „dřevotříska”. Rozměry prosklení – jako u „100”.
• Rozměr „110” nedostupný pro modely ř. 4
• Neměnný rozměr skla u modelu 4.A
• Při výběru závěsu PRIME není křídlo vybaveno závěsy.
• Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
• U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
• Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
• Rozměr „80“ a „90“ v investiční normě (světlý rozměr otvoru 800, 900 mm)
k dostání jako standard – bez příplatku.

ZA PŘÍPLATEK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozměr „100”, „110”
výplň dutinková dřevotříska
sklo „mřížka” matné – příplatek za verzi s matným sklem
AKCE – balíček PRIME
třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
mřížka (pouze skupina 1 a 7), ventilační otvory nebo ventilační výřez
magnetický zámek
příprava ke zkrácení dveří (maximálně 60 mm) (skupina 1)
kulaté okénko - z nerezové oceli (model 1.1)
hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
klika s kováním

bez příplatku

DOPORUČUJEME!
POVRCH KŘÍDLA JE POKRYT VYSOKOTLAKOU
DESKOU S VELMI JEMNOU STRUKTUROU
VLÁKEN. DÍKY SVÉ VYSOKÉ HUSTOTĚ
ZARUČUJE VELMI VYSOKOU ODOLNOST
PROTI NÁRAZŮM, OPOTŘEBENÍ A POŠKRÁBÁNÍ.

synchronní struktura Gladstone podtrhuje
surovost přírodního dřeva
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Porta RESIST

NOVÁ

90 - 200

„Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotříska zesílena vnitřním překližkovým
rámem (verze ze příplatek), modely 1.4, 7.4 – plná dřevotřísková deska, 4.B – dutinková
dřevotříska. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Boční strany křídla
jsou pokryty hranovací páskou ABS. Modely s intarzií jsou doplněny hliníkovými
vložkami ve stříbrné barvě, šíře 6 mm. Křídla 4.A, 4.B jsou vybaveny tvrzeným sklem
o tloušťce 8 mm, který je konstrukčním prvkem křídla.

Gladstone
Dub
Bílý

60 - 110

Metal SOLID
Použití dveří
• určeno pro použití v náročných
provozních podmínkách
• hospodářské budovy
• průmyslové prostory
• zázemí
• sklepy
• garáže
• dílny
• průmyslové haly
• moderní bytové interiéry a kanceláře
(loft design)
Kovové, plné, Šedá (RAL 7047)

V ceně
• křídlo
• konstrukce z pozinkované oceli

POZINKOVANY
PLECH
VÝROBEK
PORTA STEEL

Metal SOLID 1, Šedá (RAL 7047)
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plné

model 1 1

model 2 22

model 3 3

model 4 4

model 5 5
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třída 3

BAREVNOST

120 - 200

60 - 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ
•
•
•
•

Pozinkovaný plech

Křídlo (plech lakovaný práškovou barvou, tloušťka 0,6 mm, pozink)
Dva čepové závěsy standard (tři závěsy v křídle rozměru ,,100”)
Zámek pro cylindrickou vložku
Bezpečnostní tvrzené sklo čiré nebo matné

ZÁRUBEŇ
• Rohová MALÁ, Rohová VELKÁ SKLÁDANÁ zárubeň
• Regulovaná zárubeň (standard), Regulovaná PS „na hranu”

Polyesterová barva
Bílá
(RAL 9016)

Šedá
(RAL 7047)

Krémová
(RAL 1001)

Hnědá
(RAL 8028)

POZNÁMKY

Antracit
struktura
(RAL 7024)

•
•
•
•
•

Ocelový plech laminovaný PVC

Technické schválení AT-15-8081/2016, ITB Varšava.
Křídla s polystyrenovou výplní nejsou k dispozici ve verzi s povrchovou úpravou.
Pro křídla potažená PVC laminátem prosklení jen s plochým nerezovým rámem.
Možnost libovolné kombinace rozměrů křídel ve dvoukřídlých dveřích.
Dvojitá křídla z nerezové oceli jsou k dispozici pouze v nabídce Porta KONTRAKT.

ZA PŘÍPLATEK
Dub
Zlatý

Ořech

Mahagon

Antracit

•
•
•
•
•

Kyselinovzdorná ocel

rozměr „100” (Křídla z pozinkované oceli)
rozměr „100” (Křídla z kyselinovzdorné oceli)
polyesterová barva a plech laminovaný PVC: barva Antracit
ventilační otvory nebo mřížka (křídla z pozinkované oceli)
klika s kováním (EDEL)

Metal SOLID

Přizpůsobte barvu individuálním potřebám a zeptejte se na
Porta KONTRAKT. Podrobnosti k nestandardním objednávkám.

výplň voština

výplň polystyren

výplň minerální vlna
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NOVINKA

Kovová FAST
BAREVNOST

Kovová zárubeň pro
rychlou montáž

Polyesterová barva
Bílá
(RAL 9016)

Šedá
(RAL 7047)

Krémová
(RAL 1001)

Kovová zárubeň pro rychlou montáž k
interiérovým křídlům pro sádro-kartónové stěny.

Výhodou zárubní FAST je rychlá montáž, která
nevyžaduje vrtání a použití PU pěny.

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

POZINKOVANY
PLECH

rychlé spojení dílů zárubně

VÝROBEK
PORTA STEEL

montáž do sádro-kartónových stěn
tloušťky 100,125,150 mm
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Hnědá
(RAL 8028)

Antracit

Antracit
struktura
(RAL 7024)

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

MONTÁŽ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ FAST VE TŘECH KROCÍCH

Zárubeň je zhotovena z nejkvalitnějšího ocelového pozinkovaného
plechu o tloušťce 1,2 mm.
Konstrukce zárubně umožňuje její „suchou“ montáž do sádro-kartónových stěn
o tloušťkách 100, 125, 150 mm. Díly zárubně jsou vyráběny a dodávány ve dvou
kartónových obalech pro samostatnou montáž na stavbě (zvlášť stojiny a nad praží).
Zárubeň se skládá z:
• Komplet svislých částí (stojina závěsová, stojina zámková) a doplňků (montážní
kotvy do sádro-kartónových stěn, závěsy do zárubní, vodící díly, obvodové těsnění)
• Část vodorovná – nad praží

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ
•
•
•
•

Tři čepové závěsy standard (rámová část)
Tři závěsy v zárubni o rozměrech „100”
Těsnění je vyrobeno z termoplastického polymeru na obvodu zárubně
Speciální kotvy do sádrokartonových stěn (2 ks)

ROZMĚR ZÁRUBNĚ,
• „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
K osazení na hotovou podlahu – úroveň „0”.

POZNÁMKY

KROK 1

KROK 2

• Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami
(např. tapety) a podlahou (např. parkety).
• Rozměry „80“ a „90“ v investiční normě (světlý rozměr otvoru 800, 900 mm).
k dostání jako standard – bez příplatku.
• Montáž probíhá bez PU pěny a vrtání otvorů do stěny.

ZA PŘÍPLATEK
• dodatečné speciální montážní kotvy (2 ks)
• zesílení pro samozavírač
• práh z nerezové oceli

KROK 3

HOTOVO

FAST

Detaily montáže jsou popsány v montážním návodu.

15

w w w.po r tado o r s. cz | i nfo @po r ta . co m. p l
sk .po r tado o r s. co m | i nfo @po r ta . co m. p l

VÍCE NEŽ 1000 PRODEJNÍCH MÍST

www.portadoors.cz/kontakt

sk.portadoors.com/kontakty

Kontakty na dealery Porta a autorizovaná prodejní
místa naleznete na webových stránkách.

PORTA KMI Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

e-mail: info@porta.com.pl
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