TRWAŁOŚĆ
Porta DESIRE, model 3

Porta VECTOR Premium, model E
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DRZWI
ŁAMANE,
PRZESUWNE
Porta ALFA, BETA
System przesuwny PORTA, ALU
System przesuwny KOMPAKT, METAL

Oferta drzwi suwanych i systemów przesuwnych
marki Porta pozwala na idealne dopasowanie drzwi do
pomieszczeń, które wymagają specjalnych rozwiązań.
W systemach przesuwnych marki Porta możecie Państwo
wykorzystać drzwi z dowolnej kolekcji,
które przypadną Państwu do gustu.

od 713,- | 876,99

Drzwi łamane

cena kompletu netto | brutto (PLN)

BETA

ALFA

Gdy liczy się miejsce
Drzwi łamane są znakomitym
rozwiązaniem w pomieszczeniach
o ograniczonej powierzchni.
Znajdują szerokie zastosowanie
we wszelkiego rodzaju szafach
wnękowych oraz wszędzie tam gdzie
z uwagi na ograniczoną przestrzeń
mamy do czynienia z utrudnioną
komunikacją.

ALFA, BETA, Dąb Bielony

BETA

ALFA
SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI (rzut z góry)

SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI* (rzut z góry)

Drzwi prawe

Drzwi prawe

Zobacz drzwi ALFA:
www.porta.com.pl/dm/
alfabeta.wmv

Zobacz drzwi BETA:
www.porta.com.pl/dm/
alfabeta.wmv

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE

Kompletny zestaw składa się z:
• systemu prowadzącego (dopłata do zestawu)
• dwuelementowego skrzydła
• ościeżnicy Porta SYSTEM (zmodyfikowanej)

Kompletny zestaw składa się z:
• systemu prowadzącego (w cenie ościeżnicy)
• dwuelementowego skrzydła
• ościeżnicy Porta SYSTEM (zmodyfikowanej)

*

UWAGA: Specyfika okuć przy całkowitym otwarciu skrzydeł powoduje nieznaczne zwężenie światła przejścia (około 10 cm).
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AKTUALNE CENY I SZCZEGÓŁOWA OFERTA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ NA www.porta.com.pl

60 - 100

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

KOLORYSTYKA
Lakier Standard

MODELE

Portadecor
Portasynchro 3D

ALFA, BETA

Lakier Standard, Portadecor,
Portasynchro 3D

479 | 589,17

Portadur, CPL HQ,
Portaperfect 3D

559 | 687,57

Portadur
Do ceny kompletnego zestawu należy dodać cenę ościeżnicy Porta SYSTEM
do drzwi jednoskrzydłowych we właściwym zakresie regulacji, patrz str. 106.

Portaperfect 3D
CPL HQ

ALFA, BETA

Próbki kolorów patrz str. 196 – 203.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący „plaster miodu” lub płyta wiórowa
otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za dopłatą).
ALFA to drzwi dwuelementowe podzielone asymetrycznie z klasycznym zamkiem
w skrzydle i zaczepem w profilu ościeżnicy.
BETA to drzwi dwuelementowe podzielone symetrycznie, bez zamka.

AKCESORIA W CENIE
•
•
•
•

Mechanizm prowadzący
Uszczelka
Trzy zawiasy chowane srebrne
Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę
patentową (ALFA)
• Zaczep zamka (ALFA)
• Pochwyt okrągły (BETA)

OŚCIEŻNICE
Ościeżnica Porta SYSTEM zmodyfikowana, zakres szerokości od B do K str. 106.

UWAGI
• Aprobata Techniczna AT-15-7458/2012, ITB Warszawa.
• Rozmiar „100” niedostępny w systemie BETA.

DOPŁATY
•
•
•
•
•
•
•
•

sposób otwierania | łamania
skrzydła ALFA

rozmiar „100” niedostępny w systemie BETA rozmiar „100” (tylko ALFA)
wypełnienie płytą wiórową otworową
skrzydło: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II
ościeżnica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II
tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne
cena systemu prowadzącego Alfa (dopłata do zestawu)
system prowadzący Beta w cenie ościeżnicy
klamka z szyldem

50 | 61,50
90 | 110,70
50 | 61,50
50 | 61,50
29 | 35,67
65 | 81,18
(str. 180)

sposób otwierania | łamania
skrzydła BETA
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od 334,- | 410,82

System przesuwny

cena systemu netto | brutto (PLN)

Gdy liczy się miejsce
Drzwi łamane są znakomitym
rozwiązaniem w pomieszczeniach
o ograniczonej powierzchni.
Znajdują szerokie zastosowanie
we wszelkiego rodzaju szafach
wnękowych oraz wszędzie tam gdzie
z uwagi na ograniczoną przestrzeń
mamy do czynienia z utrudnioną
komunikacją.

System przesuwny PORTA, Porta KONCEPT A.9, Wenge White

SYSTEMY PRZESUWNE NAŚCIENNE

PORTA

ALU

Kompletny zestaw składa się z:
• systemu naściennego
• skrzydła (w wersji wykonania „przesuwne”)
• ościeżnicy (w wersji wykonania „tunel”)

Kompletny zestaw składa się z:
• systemu naściennego
• skrzydła (w wersji wykonania „przesuwne”)
• ościeżnicy (w wersji wykonania „tunel”)
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AKTUALNE CENY I SZCZEGÓŁOWA OFERTA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ NA www.porta.com.pl

60 - 100

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

KOLORYSTYKA
Portadecor
Portasynchro 3D
Portcortex
Super Matt
Portadur
Okleina Premium
Naturalna Select
Naturalna Dąb
Naturalna Dąb Satin

MODELE

Porta SYSTEM

Portadecor, Portasynchro 3D

334 | 410,82

„60”

599 | 736,77

Portadur, Portacortex,
Super Matt, Portaperfect 3D,
CPL HQ

339 | 416,97

„70“

669 | 822,87

Okleina Premium

369 | 453,87

„80“

729 | 896,67

Okl. Nat. Select i Naturalna Dąb

439 | 539,97

„90“

799 | 982,77

Okl. Naturalna Dąb Satin

489 | 601,47

„130“

1259 | 1548,57

„150“

1379 | 1696,17

„170“

1509 | 1856,07

Portaperfect 3D
CPL HQ

UWAGA! System PORTA oraz ALU możliwy do zastosowania z każdym skrzydłem
z kolekcji Porta w wersji przesuwnej.

PORTA, ALU

Próbki kolorów patrz str. 196 – 203.

ALU System

KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO PORTA
Oferowany system składa się z szyny wraz z wózkami jezdnymi, osłony szyny oraz
z belki odbojowej. Osłona i belka odbojowa są wykonane z płyty wiórowej i MDF-u.
Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym.

AKCESORIA W CENIE SYSTEMU
•
•
•
•

Szyna z wózkami jezdnymi
Zaczep zamka
Uszczelka szczotkowa samoprzylepna
Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi

OŚCIEŻNICE
Ościeżnica Porta SYSTEM w wersji wykonania „tunel” str. 106.
Wymiary patrz str. 189, Tabela 7.

UWAGI
• Aprobata Techniczna AT-15-7458/2012, ITB Warszawa.
• Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła. Kierunek
można zmieniać poprzez przekręcenie belki odbojowej po lewej lub prawej
stronie tunelu Porta SYSTEM.

DOPŁATY
• kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II
• pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały

50 | 61,50
150 | 184,50

KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO ALU
Oferowany system składa się z szyny jezdnej oraz profilu podtrzymującego skrzydło.
Oba elementy wykonane są z estetycznego aluminium.

AKCESORIA W CENIE SYSTEMU
• Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi

OŚCIEŻNICE
Ościeżnica Porta SYSTEM w wersji wykonania „tunel”, wymiary patrz str. 189, Tabela 7.

UWAGI
• Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła.
• W celu prawidłowego zestawienia systemu, ościeżnicy „tunel” oraz skrzydła do
kompletu należy dobrać skrzydło o jeden rozmiar większe, np.: dla systemu i „tunelu”
o szerokościach „70” –> do kompletu skrzydło „80”, dla „80” –> „90”, dla „150” –> 2x „80”,
dla „170” –> 2x „90” itd.
• Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.
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od 1034,- | 1271,82

System przesuwny

cena systemu netto | brutto (PLN)

Gdy liczy się miejsce
Drzwi łamane są znakomitym
rozwiązaniem w pomieszczeniach
o ograniczonej powierzchni.
Znajdują szerokie zastosowanie
we wszelkiego rodzaju szafach
wnękowych oraz wszędzie tam gdzie
z uwagi na ograniczoną przestrzeń
mamy do czynienia z utrudnioną
komunikacją.

System przesuwny KOMPAKT, Porta KONCEPT A.9, Dąb Skandynawski

SYSTEM PRZESUWNY WEWNĄTRZŚCIENNY

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY

KOMPAKT

METAL

SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI (rzut z góry)

Dyskretna konstrukcja do zabudowania w ścianie gipsowej pozwala na montaż
drzwi wszędzie tam gdzie zastosowanie drzwi uchylnych burzy koncepcje
zaprojektowanego wnętrza lub jest wręcz niemożliwe.
Kompletny zestaw przesuwny – chowany składa się z:
• kasety konstrukcyjnej
• skrzydła (w wersji wykonania „przesuwne”)
• ościeżnicy

od 451,- | 554,73
cena systemu netto | brutto (PLN)

SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI (rzut z góry)

Metalowy system do drzwi przesuwnych jest przeznaczony
do współpracy ze wszystkimi skrzydłami wewnątrzlokalowymi
(w wersji wykonania „przesuwne”) wszędzie tam,
gdzie koncepcja wnętrza lub ograniczona
powierzchnia nie pozwala na zastosowanie drzwi uchylnych.

Farba Poliestrowa
Biały
(RAL 9016)
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Popielaty
(RAL 7047)

Kremowy
(RAL 1001)

AKTUALNE CENY I SZCZEGÓŁOWA OFERTA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ NA www.porta.com.pl

Brązowy
Niebieski
(RAL 5005)
8028)

Antracyt
HPL/CPL

Antracyt
struktura
(RAL 7024)

60 - 100

120 - 200

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

KOLORYSTYKA
Portadecor
Portasynchro 3D
Portcortex
Super Matt

KOMPAKT

jednoskrzydłowe

dwuskrzydłowe

Portadecor, Portasynchro 3D

1034 | 1271,82

1694 | 2083,62

Portadur, Portacortex,
Super Matt, Portaperfect 3D,
CPL HQ

1059 | 1302,57

1729 | 2126,67

Portadur
Okleina Premium
Naturalna Select
Naturalna Dąb
Naturalna Dąb Satin

Okleina Premium

1089 | 1339,47

1759 | 2163,57

Okl. Nat. Select i Naturalna Dąb

1369 | 1683,87

2059 | 2532,57

Okl. Naturalna Dąb Satin *

1419 | 1745,37

2119 | 2606,37

Portaperfect 3D
CPL HQ

UWAGA! System KOMPAKT oraz METAL możliwy do zastosowania z każdym
skrzydłem z kolekcji Porta w wersji przesuwnej.

KOMPAKT,
METAL

Próbki kolorów patrz str. 196 – 203.

KONSTRUKCJA SYSTEMU KOMPAKT
Oferowany system składa się z kasety metalowej ze stali ocynkownej wraz
z kompletnym systemem jezdnym, stanowiącej konstrukcję wewnątrz ściany
oraz ościeżnicy wykonanej z płyty wiórowej i MDF-u.

AKCESORIA W CENIE ZESTAWU
• Kaseta konstrukcyjna
• Szyna z wózkami jezdnymi i elementem prowadzącym skrzydło, montowanym do
podłogi
• Zaczep zamka
• Uszczelka szczotkowa przeciwkurzowa wciskana
• Ościeżnica

OŚCIEŻNICE
• Ościeżnica Porta SYSTEM w wersji wykonania „tunel”, wymiary patrz str. 189, Tabela 7.

UWAGI
• System przygotowany do ścianek kartonowo-gipsowych o szerokości 125 mm.

DOPŁATY
• system synchronizacji zamykania skrzydeł w drzwiach podwójnych
• kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II
• pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały
zamek hakowy

163 | 200,49
50 | 61,50
150 | 184,50

kaseta konstrukcyjna

KONSTRUKCJA SYSTEMU METAL
Kompletny system składa się z ościeżnicy Kątowej Dużej składanej na mur
o szerokości profilu 100 mm wykonanej w wersji „tunel” (tj. bez zawiasów, otworu
na zamek i przetłoczenia pod uszczelkę), szyny z wózkami jezdnymi i osłony szyny
oraz belki odbojowej. Wszystkie elementy zestawu wykonane są z blachy stalowej
ocynkowanej i dostarczane zapakowane w karton do samodzielnego złożenia na
miejscu budowy.

AKCESORIA W CENIE ZESTAWU
• Uszczelka szczotkowa samoprzylepna
• Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi.

OŚCIEŻNICE
system przesuwny naścienny METAL

• Ościeżnica metalowa/stalowa składana w wersji wykonania „tunel” „60”, „70”, „80”,
„90” „100” wymiary patrz str. 189, Tabela 7.
• Zestaw jest dostępny jako uniwersalny (tj. bez strony lewej czy prawej) i produkowany
w wersji do postawienia na gotowej podłodze – poziom „0”.
• Zmianę kierunku wysunięcia drzwi można uzyskać poprzez przekręcenie belki
odbojowej po lewej lub prawej stronie ościeżnicy.

UWAGI
• Aprobata Techniczna AT-15-7458/2012, ITB Warszawa.
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Naświetla patrz str. 118

