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cena  drzwi netto | brutto (PLN)

pełne* model 2*model 1*

model 3

drzwi podwójne
(przykład)

model 4pełne model 2

uchwyt gięty 
(przykład)

model 1

uchwyt prosty 
(przykład)

ROMA Premium 2, Złoty Dąb

ROMA Premium 1, Antracyt

Jako jedyni w Polsce stosujemy ościeżnicę o konstrukcji 
metalowo-drewnianej, która zabezpiecza przed 
powstawaniem mostków termicznych. Skrzydła oraz 
ościeżnica pokryte są blachą stalową ocynkowaną 
oklejoną dekoracyjnym laminatem PCV.

Wersja STANDARD stosowana jako drzwi wejściowe 
z klatki schodowej do mieszkań w budownictwie 
wielorodzinnym. Wersja PREMIUM stosowana jako 
drzwi zewnętrzne w budownictwie jednorodzinnym.

Zatrzymać 
ciepło

 ROMA – drzwi stalowe, wzmocnione

*UWAGA! W kolorze antracyt dostępne tylko drzwi: pełne model 1, 2 z ramką ze stali nierdzewnej.

Zamki antywłamaniowe klasa 4 ENV, Bolce antywyważeniowe

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

od 996,- | 1225,08
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Antracyt

Antracyt Struktura

Przenikalność cieplna 
wg PN_EN 14351-1+A1 
już od UD =  1,2 W/m2K

Złoty Dąb

konstrukcja metalowa
wersja STANDARD

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wkład wewnętrzny konstrukcji ramowej wypełniony materiałem termo-

izolacyjnym grubości 45 mm (wersja STANDARD), lub wypełnieniem ter-

moizolacyjnym grubości 50 mm dodatkowo oklejonym płytą HDF 3 mm 

(wersja PREMIUM). Rama jest dwustronnie obłożona blachą stalową ocyn-

kowaną, pokrytą laminatem drewnopodobnym PCV lub farbą poliestrową 

(tylko ROMA Premium).

AKCESORIA W CENIE DRZWI

• Dwa niezależne zamki wielopunktowe klasy 4 ENV dostosowane pod dwie 

wkładki patentowe

• Trzy wzmocnione zawiasy czopowe w kolorze srebrnym lub złotym

• Trzy bolce antywyważeniowe – wersja STANDARD

• Cztery bolce antywyważeniowe – wersja PREMIUM

• Ościeżnica metalowa składana laminowana PCV

• Ościeżnica metalowa malowana farbą proszkową poliestrową (Antracyt 

struktura)

• W wzorach z przeszkleniem (ROMA Standard Typ 1 bez przeszklenia) za-

stosowano zestaw szybowy bezpieczny ze szkłem „refl ex” przyciemnianym.

Dostępne modele z ramkami ze stali nierdzewnej (narożniki 45°).

OŚCIEŻNICE

• Wersja STANDARD – ościeżnica metalowa z blachy stalowej ocynkowanej 

o grubości 1,5 mm pokrytej laminatem drewnopodobnym PCV.

 Szerokość profi lu ościeżnicy – 80 mm

• Wersja PREMIUM – ościeżnica o konstrukcji metalowo-drewninej, złożo-

na z klejonki drewnianej i blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5 

mm pokrytej laminatem drewnopodobnym PCV lub farbą poliestrową 

(Antracyt Struktura). Szerokość profi lu ościeżnicy – 80 mm

• Ościeżnice są produkowane i dostarczone jako zestaw elementów 

pakowanych w karton do samodzielnego złożenia na budowie.

UWAGI

• Drzwi wymagają dopuszczenia do jednostkowego stosowania (tylko 

ROMA Standard Typ 1).

• Do drzwi zewnętrznych zalecamy stosowanie zadaszenia.

• W drzwiach otwieranych na zewnątrz zadaszenie jest obowiązkowe.

• Warunki montażu i eksploatacji drzwi zewnętrznych, patrz. str. 169.

• Dla drzwi z przeszkleniem możliwy wybór opcji kierunku otwierania.

• Przy podwójnych minimalna szerokość skrzydła czynnego to „90”.

DOPŁATY

• wizjer w kolorze srebrnym  33 | 40,59
• uchwyt prosty  325 | 399,75
• uchwyt gięty  369 | 453,87
• SUPER CENA próg ze stali nierdzewnej  39 |  47,97
• blacha stalowa laminowana PCV Antracyt 100 | 123
• klamka z szyldem, szyld górny  (str. 164)

konstrukcja metalowo-drewniana
wersja PREMIUM

RO
M

A

ramka dostępna dla modelu 1 i 2rodzaje struktur

Komplet: skrzydło + ościeżnica

Zobacz:
www.porta.com.pl/dm/roma.wmv
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Blacha Stalowa 
Laminowana PCV

ROMA standard ROMA premium

pełne 996 | 1225,08 1591 | 1956,93

1 – 3 – 2131 | 2621,13

4 – 2510 | 3087,30

uchwyt prosty – 2456 | 3020,88

uchwyt gięty – 2878 | 3539,94

podwójne 1845 | 2269,35 2846 | 3500,58

Farba 
Poliestrowa

ROMA standard ROMA premium

pełne (Antracyt) – 1691 | 2079,93

1 – 2 (Antracyt) – 2231 | 2744,13

Złoty Dąb Orzech Mahoń Antracyt

Blacha Stalowa Laminowana PCV 

Antracyt 
struktura 

(RAL 7024)

Farba Poliestrowa 
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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




