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WAŻNE !

Ramka ze stali
nierdzewnej
z jednej strony.

Eco POLAR PASSIVE 5, Dąb 6 (biały)

Eco POLAR PASSIVE 4, Antracyt

Drzwi z kolekcji Eco to innowacyjna technologia. 
Zestaw idealnie skrojonych wartości budujących 
najwyższą jakość.

Drzwi Eco POLAR PASSIVE to doskonałe 
rozwiązanie do domów pasywnych.

Bądź Eco
oszczędzaj energię 
i korzystaj z dopłat

 Eco POLAR, Eco POLAR PASSIVE

Ud= 0.7
W/m2K

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKALNOŚCI

CIEPLNEJ

NOWOŚĆ

pełne

model 2

model 1

model 3

model 4

Stronę naświetla 
określamy 
patrząc od strony 
widoczności 
zawiasów.

PRZYKŁADY NAŚWIETLI

PODWÓJNE
do drzwi prawych

LEWE
do drzwi prawych

PRAWE
do drzwi prawych

PRAWE PEŁNE
do drzwi prawych

model 5

www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/

Zamki antywłamaniowe klasa 4 ENV, Przeszklenie antywłamaniowe klasa P4

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl

cena skrzydła netto | brutto (PLN)cena drzwi netto | brutto (PLN)

od 2999,- | 3688,77
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 KOLORYSTYKA
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90 - 100

Dąb 1 Dąb 2 Dąb 3 Dąb 4 Dąb 5 
(złoty)

Dąb 6 
(biały)

Lakier Wodny Zewnętrzny 

Antracyt
(RAL 7024)Tabacco Nero
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KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja płytowa wykonana z klejonki dębowej. Powierzchnia pokryta 

okleiną naturalną. W ramie skrzydła znajduje się profi l stalowy zwiększający 

sztywność konstrukcji. Zestaw szybowy dwukomorowy (U=0,5 Wm2K).

Ramka przeszklenia ze stali nierdzewnej z jednej strony drzwi. Próg 

wykonany z klejonki dębowej i stali nierdzewnej. 

Eco POLAR PASSIVE

– Grubość skrzydła 79 mm 

– Trzy uszczelki po obwodzie.

Eco POLAR

– Grubość skrzydła 68 mm 

– Dwie uszczelki po obwodzie

AKCESORIA W CENIE DRZWI

• Dwa niezależne zamki antywłamaniowe klasy 4 ENV dostosowane pod 

dwie wkładki patentowe

• Trzy zawiasy 3D z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach

• Ciepły próg – Porta ThermControl**

• W modelach z przeszkleniem zastosowano zestaw szybowy ciepły

• Ościeżnica z klejonki dębowej

OŚCIEŻNICA 

• Ościeżnica (gr. 93 mm) wykonana jest z klejonki dębowej wielowar-

stwowej. Wręg francuski od strony zawiasowej, który uniemożliwia 

wyważenie drzwi.

UWAGI

• Szczegółowe parametry przenikalności cieplnej, patrz str. 171.

• Porta Synergy** W przypadku montażu z naświetlem (ami), rama na-

świetla w połączeniu z belką górną zespoloną i dolną z progiem stanowią 

część ościeżnicową. Innowacyjna metoda łączenia naświetli eliminuje 

mostki termiczne i upraszcza system montażu.

**  Zastrzeżona nazwa marketingowa

***  Dopłaty do budownictwa energooszczędnego, więcej pod adresem:

 www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/

DOPŁATY

• zestaw z jednym naświetlem  1 649 | 2 028,27
• zestaw z dwoma naświetlami  3 449 | 4 242,27
• nakładki na zawiasy (kpl. na jedną sztukę)  24 | 29,52
• pochwyty  (str. 165)

• wkładki patentowe antywłamaniowe klasy B  (str. 165)

• klamki CORTES, GLOBER (str. 165)

• zamek listwowy  Porta KONTRAKT

Dwa zamki wielopunktowe
Antywłamaniowe klasy 4 ENV

Ciepły próg
Porta ThermControl**

Dwukomorowe przeszklenie
antywłamaniowe klasy P4

i ramka ze stali nierdzewnej

Wręg francuski
od strony zawiasowej

SPRAWDŹ AKTUALNĄ OFERTĘ PROMOCYJNĄ NA 
WWW.PORTA.COM.PL

HIT CENOWY

DRZWI ECO POLAR PASSIVE 
SPEŁNIAJĄ WYMOGI 

STANDARDU NF 15 DOTYCZY
 MODELI PEŁNYCH 
I PRZESZKLONYCH

Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb i złóż 
zapytanie przez Porta KONTRAKT. Szczegóły dot.

y y

zamówień niestandardowych,
y

patrz str. 182.

 CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

Eco POLAR Lakier Wodny Zewnętrzny

pełne 2999 | 3688,77

modele 1 – 4 3599 | 4426,77

model 5 3199 | 3934,77

Eco POLAR PASSIVE Lakier Wodny Zewnętrzny

pełne 3499 | 4303,77

modele 1 – 4 3999 | 4918,77

model 5 3899 | 4795,77

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

PASSIVE
STANDARD

ENERGY
SAVING

ENERGY
SAVING

ECO
FRIENDLY

QUALITY
100%

MODERN
DESIGN

WARRANTY
STANDARD

CIEPŁY MONTAŻ
Porta SaveEnergy
www.porta.com.pl/dm/portasaveenergy.wmv



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




