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Porta VECTOR F, Biały

Porta VECTOR J, Biały

model A model Cmodel B model D model E

model F model Hmodel G model I model J

model K model Mmodel L model N model O

Nowoczesne modele w subtelnym wykonaniu 
sprawiają, że kolekcja Porta VECTOR nadaje 
charakter wnętrzom, nie przytłaczając ich 
swoją obecnością.

Inspiracje

Porta VECTOR cena skrzydła netto | brutto (PLN)

od 249,- | 306,27
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 CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

120 - 20060 - 100PROJEKT

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa 
w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocniona wewnętrznym ramia-
kiem ze sklejki (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

• Dwa zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, patrz 

Dopłaty

• Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”
• Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod 

wkładkę patentową
• Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE, patrz str. 134

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

UWAGI

• Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
• Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach 

podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” bez 
frezu.

• Możliwość realizacji innych wzorów frezowań poprzez Porta KONTRAKT, 
patrz str. 182.

• Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
*  Dotyczy standardowych frezowań i kolorów.

DOPŁATY (OPCJE)

• rozmiar „100”  50 | 61,50
• wypełnienie płytą wiórową otworową 70 | 86,10
• tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne  26 | 31,98
• przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm)  26 | 31,98
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)  20 | 24,60
• zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty)  10 | 12,30
• NOWOŚĆ! zamek magnetyczny   45 | 55,35
• zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne)  151 | 185,73
• nakładki na zawiasy (komplet na jedną sztukę)  4,66 | 5,73
• klamka z szyldem (str. 162)
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Uwolnij wyobraźnię! Masz pomysł na własny model?
Możesz wykonać dowolne frezowanie z Porta KONTRAKT,

j y y y

szczegóły dot. zamówień niestandardowych, 
yy

patrz str. 182.

Zobacz kolekcję Porta VECTOR:
www.porta.com.pl/dm/portavector.wmv

MODELE Lakierowane

wszystkie 
modele 249 | 306,27*

Specjalna oferta!
Gazetka Rabatowa – Sprawdź na www.porta.com.pl

Biały

Farba Akrylowa 



STANDARD

ECONOMIC

EXTREME

PROFESSIONAL

PREMIUM

STANDARD PLUS budynki, pomieszczenia mieszkalne 
o szerokim zakresie przeznaczenia

hotele, biura, budynki użyteczności publicznej

miejsca o dużym natężeniu ruchu

Nieuniknione działanie podczas użytkowania każdych 
drzwi. Każdego dnia drzwi są narażane na wielokrotne 
otarcia związane z przejściami osób, gdzie często zajęte 
ręce, przenoszone dokumenty, czy rzeczy osobiste unie-
możliwiają prawidłowe ich użytkowanie. Powierzchnia 
skrzydła musi wytrzymywać zabawy dzieci, często także 
zwierzęta domowe nie oszczędzają drzwi w oczekiwa-
niu na przyjście domowników.

Ścieranie

ECONOMIC 
Klasa stanowiąca idealne połączenie 
jakości i ceny.

STANDARD 
Farba Akrylowa Wewnętrzna 
Klasa podstawowa Porta zapewnia 
możliwość długotrwałego użytkowania 
w gospodarstwach domowych. 

PREMIUM 
Portadur, Naturalna Standard, Naturalna 
Satin, Naturalna Select, Drewnopodobna, 
Farba Akrylowa Zewnętrzna, Lakier 
Wodny Zewnętrzny, Farba Akrylowa UV
Klasa idealnie łącząca estetykę z gwarancją 
wysokiej jakości użytkowej, z sugerowanym 
przeznaczeniem do budynków mieszkalnych 
i biur.

STANDARD PLUS 
Portadecor, Portasynchro 3D, 
Portacortex, Super Matt
Rozszerzona klasa STANDARD o podwyż-
szonych parametrach ścieralności oraz 
odporności na wilgotność.

EXTREME 
CPL 0,7, HPL, 
Stal Nierdzewna Kwasoodporna 
Klasa, której parametry stanowią ochronę dla 
intensywnego użytkowania drzwi wykończo-
nych tym rodzajem pokrycia. Przeznaczona jest 
do miejsc o dużym natężeniu ruchu, wszędzie 
tam, gdzie dziennie przechodzą tysiące ludzi.

PROFESSIONAL 
CPL HQ, Farba Poliestrowa, Blacha 
Stalowa Laminowana PCV, Portaperfect 3D
Klasa łącząca niezmienną funkcjonalność 
z elegancją wszędzie tam, gdzie drzwi bezpo-
średnio są narażone na długotrwałe działanie 
czynników zewnętrznych, z sugerowanym 
przeznaczeniem do hoteli, budynków 
użyteczności publicznej i biur.

W klasyfi kacji Porta uwzględniono sześć grup, podziału na grupy dokonano na podstawie jakości wykończenia, stanowiącej o jej trwałości i odporności 
na czynniki zewnętrzne. Mamy nadzieję, że nasza klasyfi kacja ułatwi Państwu podjęcie najlepszej decyzji i optymalny wybór. Przy każdym prezentowanym 
produkcie znajdą Państwo informację o klasyfi kacji zastosowanego pokrycia.

Środki czyszczące
Prace porządkowe zarówno w domu, 
jak i w fi rmie powodują konieczność 
użycia środków czyszczących, co zwykle 
nie pozostaje bez znaczenia 
dla trwałości powierzchni. 

Sugerowane przez Porta zastosowanie poszczególnych rodzajów pokryć.

Specjalnie dla Państwa, na podstawie europejskich standardów, opracowaliśmy klasyfi kację pokryć biorąc pod uwagę różne bodźce zewnętrzne 
wpływające bezpośrednio na trwałość powierzchni drzwi. Na klasyfi kację składają się następujące czynniki, które oddziałują na drzwi i ich okleiny 
w codziennym użytkowaniu:

Wilgotność
Bezpośrednie narażenie przy dużej wilgotno-
ści powietrza, dotyczy właśnie okleiny i to jej 
odporność na ten czynnik gwarantuje nie-
zmienność kształtu oraz jednolitą powierzch-
nię przez cały czas użytkowania.

Światło dzienne Czynnik wpływający na zmianę tonacji 
kolorów w długim okresie użytkowania. 
Sprawdziliśmy dla Państwa wszystkie rodzaje 
oklein oraz ich sposób reakcji na światło 
dzienne przy wieloletnim użytkowaniu 
i z dumą podkreślamy, że dobrane przez nas 
sposoby pokrycia drzwi osiągają bardzo dobre 
wyniki przez cały okres użytkowania.

Klasyfi kacja pokryć Porta

Szczegółowe dane dotyczące oklein pod adresem:
www.porta.com.pl/kartyoklein




