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OPTIMAL, Pełne, Orzech

Wysokiej jakości, stalowe, wzmocnione drzwi 
OPTIMAL to ekonomiczny wybór, idealny do 
zastosowania w pomieszczeniach o różnych 
temperaturach i podwyższonej wilgotności typu: 
klatki schodowe, pomieszczenia magazynowe, 
socjalne etc.  

Atestowane zamki antywłamaniowe i zawiasy  
techniczne zapewniają bezpieczeństwo 
i trwałość na lata.

Europejska 
jakość

OPTIMAL Pełne, Orzech

 OPTIMAL – Drzwi stalowe, wzmocnione

trzy bolce antywyważeniowezamek główny, wielobolcowy 
klasy 4 ENV

 Drzwi stalowe, wzmocnione

Komplet stanowi: 
– skrzydło
– ościeżnica wykonana w tym samym laminacie drewnopodobnym
– wizjer (opcja)

Drzwi OPTIMAL są wykonane z  europejskich komponentów 
i odporne na działanie warunków eksploatacji w pomieszczeniach 
o podwyższonej wilgotności i różnicy temperatur.

zamek górny, wielobolcowy 

Zamek antywłamaniowy klasa 4 ENV, bolce antywyważeniowe

wzmocniony zawias trójelementowy

NOWOŚĆ

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

od 888,- | 1092,24
cena za komplet netto | brutto (PLN)
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KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi płyta termoizolacyjna. Zewnętrzne okładziny 
skrzydła są wykonane z blachy stalowej pokrytej jednostronnie drewno-
-podobnym laminatem ozdobnym PCV. Skrzydło posiada całkowitą gru-
bość 46 mm.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

• zamek główny, wielobolcowy klasy 4 ENV
• zamek górny, wielobolcowy klasy 2 ENV
• bolce antywyważeniowe 3 szt.
• wizjer (opcja bez dopłaty)
• trójelementowe zawiasy techniczne – 2 kpl. przy ościeżnicy
• ościeżnica metalowa składana laminowana PCV

OŚCIEŻNICE

• Wykonane z metalowych profi li z blachy stalowej o grubości 1,5 mm ocyn-
kowanej, pokrytej laminatem PCV. Profi le ościeżnicowe są wykonywane na 
stały wymiar szerokości osadzenia w murze 80 mm (ościeżnice składane 
z blachy laminowanej). Ościeżnica wyposażona jest w uszczelkę osadzaną 
we wrębie na całym obwodzie. 

 Ościeżnica wykonana jest jako zestaw elementów pakowanych w karton 
przeznaczonych do samodzielnego złożenia na budowie.

UWAGI

• Drzwi wymagają dopuszczenia do jednostkowego stosowania.
• AT-15-8385/2010 - ościeżnica składana.

DOPŁATY

•  SUPER CENA próg ze stali nierdzewnej 39 | 47,97 

•  klamka z szyldem, szyld górny (str. 164) 

ościeżnica metalowa okleinowana 
w kolorze skrzydła

Cena za komplet: skrzydło, ościeżnica, wizjer (opcja)

OPTIMAL Okleina Drewnopodobna PCV  

Pełne 888 | 1092,24

HITCENOWY

Złoty Dąb Orzech Mahoń Antracyt

Blacha Stalowa Laminowana PCV 
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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



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




