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KWARC Intarsje 6, Wenge

Drzwi DT-K32 (KWARC Typ III) wyposażone w zamek listwowy oraz bolce 
antywyważeniowe, posiadają klasyfi kację w zakresie odporności 
na włamanie klasy RC2 wg PN-EN 1627:2012.

Komplet stanowi: skrzydło + ościeżnica + próg metalowy

KWARC Intarsje 6, Nero

Wielowarstwowa konstrukcja skrzydła zapewnia 
drzwiom KWARC odporność ogniową przez 
30 minut, dymoszczelność klas Sa, Sm oraz 
izolację akustyczną 34 dB. 

Wyjątkowo odporne na niekorzystne działanie 
warunków eksploatacji, jakie panują na klatce 
schodowej.

Zawsze
bezpiecznie

 KWARC – drzwi wejściowe

bolce antywyważeniowe – KWARC III

zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe 
KWARC III

 

Akustyczne 34 dB*, Antywłamaniowe RC 2 klasa ENV, Ognioodporne EI 30

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

wzmocniony zawias trójelementowy

modele 
patrz

strona 
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cena skrzydła netto | brutto (PLN)cena za komplet netto | brutto (PLN)

od 1104,- | 1357,92
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 CENNIK NETTO | BRUTTO PLN KOLORYSTYKA  CENNIK NETTO | BRUTTO PLN
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klasa 3EI 30 Rw 32dB
D1 30

Sa, Sm80 - 100 klasa 2PROJEKT

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Ramę skrzydła wykonano z tarcicy drewna egzotycznego. Poszycie skrzy-
dła stanowi warstwa aluminium i płyta drewnopochodna. Dostępne 
skrzydła uzupełnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym lub 
czarnym. Okleiny naturalne wykończone lakierem matowym.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

• Zamek wpuszczany z zasuwką prostokątną pod wkładkę patent (KWARC 
typ I)

• Dwa zamki wpuszczane z zasuwką prostokątną pod wkładkę patent 
(KWARC typ II)

• Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki 
patentowe i trzy bolce antywyważeniowe (KWARC typ III)

• Trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
• Wizjer szerokokątny w kolorze srebrnym (opcja)
• Uszczelka pęczniejąca pod wpływem wysokiej temperatury we wrębie 

skrzydła
• Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm)

OŚCIEŻNICE

• Ościeżnica metalowa kątowa, o szerokości profi lu 100 mm. Wykonana 
z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. 
Wyposażona w uszczelkę ognioodporną, trzy zawiasy czopowe standard, 
próg metalowy ze stali nierdzewnej w wersji standardowej (90 mm), 
wzmocnienie pod samozamykacz. KWARC I posiada zaczep pod jeden 
zamek, KWARC II – pod dwa zamki, KWARC III – pod zamek listwowy oraz 
sześć dybli montażowych i otwory pod bolce antywyważeniowe.

• Ościeżnica PROJEKT (str. 158).

UWAGI

• Aprobata Techniczna AT-15-3575/2009 ITB Warszawa.
• Certyfi kat Zgodności Nr ITB - 0567/W, ITB Warszawa.
• Przygotowanie do skrótu  (maksymalnie o 60 mm).
• W celu spełnienia warunków Aprobaty Technicznej, do drzwi KWARC 

należy stosować samozamykacz.
• Klasa izolacyjności akustycznej Rw = 32 dB (zakres 32 ÷ 36 dB).

DOPŁATY

• rozmiar „100”  50 | 61,50
• wkładki patentowe  87 | 107,01
• *pokrycie okleiną naturalną satin  75 | 92,25
• pokrycie okleiną naturalną Dąb Biały (RAL 9016)  100 | 123,00
• ramka 1 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)  150 | 184,50
• ramka 2 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)  224 | 275,52
• ramka 3 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)  320 | 393,60
• ramka 4 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)  410 | 504,30
• intarsje srebrne w okleinach syntetycznych 

 (na 1 stronę, na 2 strony cena x2) 18 | 22,14
• intarsje srebrne w okleinach naturalnych 

 (na 1 stronę, na 2 strony cena x2) 38 | 46,74
• PROMOCJA – intarsje srebrne lub czarne 

 wyłącznie dla kolekcji frezowane OFFICE – dotyczy modeli 6–9  0 zł

• rozszerzenie profi lu ościeżnicy od 101 do 150 mm  75 | 92,25
• rozszerzenie profi lu ościeżnicy od 151 do 270 mm  151 | 185,73
• rozszerzenie profi lu ościeżnicy od 271 do 390 mm  226 | 277,98
• klamka z szyldem, szyld górny  (str. 164)

Okleina Dąb Biały (RAL 9016), patrz Dopłaty

KW
A

RC

UWAGA! Wszystkie okleiny naturalne możliwe do wykonania 
w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

Dąb Złoty Orzech Nugat Nugat 
Ciemny

Nugat 
Classic

Nugat 
Cherry

Biały Popielaty 
Euroinvest Buk Porta Mahoń Orzech Dąb  

Milano 1

Dąb  
Milano 2

Dąb 
 Milano 4

Dąb  
Milano 5

Orzech 
Bielony

Orzech 
Modena 1

Orzech 
Modena 2

Okleina Drewnopodobna PCV 

Okleina CPL 

Akacja 
Miodowa

Akacja 
Srebrna

Dąb 
Szkarłatny

Dąb  
Ciemny

Jesion 
Capri 1

Jesion 
Capri 2

Jesion 
Capri 3

Okleina Portasynchro 3D 
NOWY NOWY NOWY

TRENDY 2014!  USŁOJENIE POZIOME

Dąb 
Hawana

Dąb 
Kalifornia

Dąb 
Malibu

Okleina Portaperfect 3D 

Dąb Dąb  
Bielony Wenge Orzech 

Amerykański
Orzech 
Ciemny

Orzech 
Classic

Okleina Naturalna Select 

Dąb 1 Dąb 2 Dąb 3 Dąb 4 Dąb 5 Dąb 6 Dąb Biały 
(RAL 9016)

Okleina Naturalna Standard 

Tabacco Mocca Nero

Okleina Drewnopodobna PCV (płaskie i frezowane/OFFICE) 

Okleina Portasynchro (płaskie) 

Okleina Naturalna Standard (płaskie i z ramkami) 

Okleina Naturalna Satin (płaskie) 

Okleina Naturalna Select (płaskie) 

Okleina Portaperfect (płaskie) 

Okleina CPL HQ (płaskie) 

KWARC Portasynchro 3D CPL HQ 0,2, 
Portaperfect 3D

CPL HQ 0,7, 
Drewnopodobna 

PCV

Okleiny naturalne*

TYP I 1104 | 1357,92 1174 | 1444,02 1291 | 1587,93 1458 | 1793,34

TYP II 1141 | 1403,43 1211 | 1489,53 1328 | 1633,44 1494 | 1837,62

TYP III 1406 | 1729,38 1476 | 1815,48 1593 | 1959,39 1760 | 2164,80
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UWAGA!
Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL, a w szczególności do 
zastosowań w obiektach publicznych.
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model 2 model 3 model 4 model 6

model 7 model 8 model 9

intarsje 1 intarsje 3 intarsje 4 intarsje 5 intarsje 6intarsje 2*

FREZOWANE, okleiny syntetyczne

Z INTARSJAMI, okleiny naturalne, okleiny syntetyczne

drzwi wewnętrznych wejściowych AGAT (str. 102), OPAL (str. 102), KWARC (str. 104), 
GRANIT (str. 106), GRANIT PS (str. 108) oraz drzwi stalowych, wzmocnionych OPTIMAL (str. 100) i ROMA STANDARD (str. 116)

Drzwi wewnętrzne wejściowe – zestawienie modeli

* Model Intarsje 2 niedostępny w okleinach syntetycznych.

pełne

OPTIMAL, 
stalowe, wzmocnione

pełne
patrz str. 116

ROMA STANDARD
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* Ramki ozdobne dostępne dla pokryć w okleinie naturalnej dąb.
** Możliwość zamówienia bez intarsji.

Drzwi wewnętrzne wejściowe – zestawienie modeli

model 6** model 7** model 8** model 9**

Prezentowane kolekcje modeli drzwi dotyczą:
drzwi wewnętrznych wejściowych AGAT (str. 102), OPAL (str. 102), KWARC (str. 104), GRANIT (str. 106), GRANIT PS (str. 108)

płaskie – pionowy 
układ okleiny

PŁASKIE 
okleiny naturalne, 

okleiny syntetyczne

NOWOŚĆ! 
płaskie – poziomy 
układ okleiny

PŁASKIE 
okleiny naturalne 

ramka 1 ramka 2 ramka 3 z panelem ramka 4 z panelem

 Z RAMKAMI, okleiny naturalne*

model 1 model 2 model 3 model 4

FREZOWANE OFFICE, okleiny syntetyczne

model 5
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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




