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MAGAS
ELLENÁLLÁS

Porta VEKTOR Prémium V, Fehér

18

PRÉMIUM
FESTÉK

PROJEKT

SZÍNEK

120 - 200

40 mm

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK
UV Akril festék nagyon magas ellenállással:
- szennyeződés (kávé, alkohol, zsír)
- kopás,
- karcolások,
- behatások ellen.
Színstabilitási garancia több évre.
Javasoljuk, hogy az ajtó tokja is UV akril
festett felületű legyen.

Standard Festék
Fehér *

60 - 100

VEKTOR, FORM
Prémium

MAGAS
ELLENÁLLÁS

* A Porta FORM kollekció nem rendelhető
Standard festéssel.

Prémium Festék
Fehér

Modellek amelyek elérhetőek más RAL
színben. Érdeklődjön az üzletekben!

Akril UV Festék
RAL

Fehér

Nézze meg a Porta Vektor kollekciót:
www.porta.com.pl/dm/portavector.wmv

Hagyja, hogy szálljon a képzelete! Van egy saját modell ötlete?
Bármelyik Porta KONTRAKT marást választhatja. A részletek
megfelelnek a nem standard rendelésekkel, lsd. 234 old.

papírrácsbetét

marás

furatos faforgácsbetét

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK

krómozott díszítőelemek

Ha üvegezett ajtót keres, amely illeszkedik ehhez a kollekcióhoz,
ajánljuk a Porta FOCUS Prémium kollekciót 21.o.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK
AJTÓLAP SZERKEZETE

MEGJEGYZÉSEK

Papírrácsbetét vagy furatolt faforgácsbetét (opcionális, felár ellenében).
A teljes felület HDF burkolással készült.

• Műszaki Engedély AT-15-6515/2016, ITB Varsó.
• Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. Passzív ajtólap
(oldalpanel) a „30”, „40” és „50” méretekben áll rendelkezésre, marás nélkül.
• A kétszárnyú ajtólapokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
• Ha ajtócsukóra való megerősítést kér, a harmadik pánt ajánlott.
• Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN, HUN.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN
•
•
•
•

Két darab pántfelső, de PRIME pánt is kérhető (felárért)
Három pánt a „100”-as méretű ajtólapban
Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
Kerek kagylókilincs (tolóajtóhoz)

AJTÓTOK
Ajánlott falcos tokok:
• Porta SYSTEM ajtótok Portadekor, Akril UV festék és Prémium felülettel 180 old.
• MINIMAX ajtótok Portadekor, Akril UV festék és Prémium felülettel 178 old.
Ajánlott falc nélküli tokok:
• Porta SYSTEM ELEGANCE ajtótok Portadekor, Akril UV festék és Prémium felülettel 182 old.
• LEVEL Portadekor, Akril UV festék és Prémium felülettel 184 old.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„100”-as méret
furatos faforgácsbetét
szellőző, lyuksor vagy alsó kivágás
maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítés
PRIME pánt
arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
harmadik pánt 3D (felár a tok árában)
mágneszár
megerősítés ajtócsukóhoz (a harmadik pánt ajánlott)
kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
pántsapka (szett/db)
kilincs rozettával

(lsd 202 old.)
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