ÚJ MODELLEK

Porta GRANDE UV
AJÁNLATUNK

KOLLEKCIÓK
A tükör ideális megoldás a kisebb
lakások számára, mivel nagyobb
tér benyomását keltik és több fényt
kölcsönöz a lakótérnek.

Porta GRANDE G.4, Fehér
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ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

MAGAS
ELLENÁLLÁS

Porta GRANDE G.4, Fehér

modell G.0

modell G.4

modell F.0
tömör tölgyből készült
dekoratív lécekkel

modell A.0

modell A.1

modell A.1
tükörrel

modell B.0

modell B.1

modell B.3

modell C.0

modell D.0

Nézze meg a kollekció többi modelljét is weboldalunkon: www.portadoors.hu

24

MAGAS
ELLENÁLLÁS

KERET
ÉS PANEL

TÜKÖR

SZÍNEK

60 - 100

120 - 200

Porta
GRANDE UV

UV felületű lap
/ Innovatív technológia
40 mm

DEKORATÍV LÉC SZÍNEK
Solid Tölgy

Akril UV Festék

Természetes furnér Tölgy

ÚJ

Tölgy 1

Fehér

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK

Tölgy 1

Portaperfect 3D Fólia

Az UV akril festék kiválóan ellenáll:
- foltoknak (kávé, alkohol, zsiradék),
- kopásnak,
- karcolásnak,
- ütés hatásának.
Színstabilitási garancia több évre.
Javasoljuk, hogy az ajtó tokja is UV akril
festett felületű legyen.

Klasszikus
Tölgy

Természetes
Tölgy

Szibériai
Tölgy

Havanna
Tölgy

Csiszolt alumínium

keret és panel szerkezet

a G.4 modell üvegezése,
az ajtólap felületéhez képest
süllyesztett

tele panel

ÚJDONSÁG

F0 - Tömör tölgyből készült dekoratív lemez,
szintben az ajtólap felületével,
vízszintes erezetes

ÚJDONSÁG

G0 modell - Dekoratív lemez
(Portaperfekt fólia vagy Természetes
Tölgy furnér), az ajtólap felületéhez
viszonyítva süllyesztve. Függőleges
erezettel opcionális - felár ellenében.

ÚJDONSÁG

G0 modell - dekoratív lemez
(szálcsiszolt alumínium) az ajtólap
felületéhez viszonyítva süllyesztve.
Függőleges erezettel
opcionális - felár ellenében.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK
AJTÓLAP SZERKEZETE

MEGJEGYZÉSEK

Az ajtók sima felülete az UV festési technológiának köszönhető.
Modell A.1 tükörrel is rendelhető egy vagy ket oldalra. Egy oldalra rendelt
tükör esetén a másik oldalon egy tele panel van.
Lehetőség van olyan tömör tölgyből készült dekoratív lécek kiválasztására, amelyek
síkban vannak az ajtólap felületével (F modell). A másik lehetőség, hogy a léc szintetikus,
természetes furnér vagy szálcsiszolt alumínium felületű, amelyek a felülethez viszonyítva
süllyesztettek (G modell).

• Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
• Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók.
• A falcos ajtók 3 db PRIME pánttal vannak felszerelve és a falc nélküli ajtók 2 db 3D
pánttal vannak felszerelve - a pánt a tokhoz van csomagolva.
• A kétszárnyú ajtólapokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
• Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)
GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN
•
•
•
•
•

Három darab standard vagy PRIME pánt
Zár ezüst vagy arany fényes felülettel: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
Edzett matt üveg
Kagylókilincs (tolóajtóhoz)
Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve.

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dekoratív léc - Portaperfekt felület (modell G)
dekoratív léc - szálcsiszolt aluminium (modell G)
dekoratív léc - termlészetes furnér (modell G)
„100”-as méret
szellőző alsó kivágás
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)
mágneszár
tükör egy oldalon
tükör mindkét oldalon
kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
kilincs rozettával

(lsd 202 old.)
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