Первази и аксесоари за вентилация
ДЕКОРАТИВНИ ПЕРВАЗИ

Плоски первази

Портадекор,
Портасинхро 3D

Портапърфект 3D

Четвъртити заоблени фризове
2.15 м х 12 мм х 22 мм

Заоблени первази

Портадур, CPL HQ,
Порталамино

Покритие Премиум,
Гладстон / Халифакс

Акрилна UV боя

Естествен фурнир

НОВ ПРОДУКТ
Акрилна боя
Подов перваз

ВЕНТИЛАЦИОННИ АКСЕСОАРИ

Вентилационни
отвори (I ред)

Металните отвори се продават на брой. Налични
цветове: злато, злато-мат, сребро и сребро-мат

Вентилационни
отвори (II ред)

Вентилационна решетка (различни цветове)

КРЪГЪЛ ПРОЗОРЕЦ С РАМКА ОТ
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
Илюминатор се предлага само за крила, изработени с
пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ, в следните
плоски модели: МИНИМАКС, Порта ДЕКОР, Порта
CPL, ЕНДУРО, Натура КЛАСИК, Порта РЕЗИСТ.
Вътрешният диаметър е 250 мм за крила „60” и „70” и
300 мм за останалите размери. Илюминатора се
предлага с прозрачно или матирано стъкло, които
са с дебелина 6 мм и клас на безопасност 2-ри.

Вентилационен
подрез

Вентилационен прорез

Подготовка за скъсяване на крилото
(максимум до 60 мм)

Панти, брави и допълнителни аксесоари
ПАНТИ

Пантата СТАНДАРТ като резервна част се
продава поотделно за крило и каса на брой:
• злато, сребро

Пантата СТАНДАРТ като резервна
част се продава поотделно за крило и
за стоманена каса на брой

Пантата ПРАЙМ като резервна част се
продава поотделно за крило и за каса
на брой:
• злато, злато-мат, сребро, сребро-мат

3D ПАНТИ

НОВ ПРОДУКТ

3D пантата се продава като резервна част като цял елемент на брой:
• злато, сребро, бяла, черна

КАПАЧКИ ЗА ПАНТИ

Декоративни капачки за панти Стандарт за вътрешни врати
(комплект за 1 бр панта):
• злато-гланц, сребро-мат, сребро-гланц, бяла

Декоративни капачки за панти Вилладора (комплект за 1 бр панта):
• злато-гланц, сребро-гланц, антично злато

Панти, брави и допълнителни аксесоари
БРАВИ

Магнитна брава с чело от неръждаема
стомана
• за фалцови и безфалцови крила
Магнитен насрещник за безфалцови
крила. Към бравата се предлага избор
на панти в цвят сребро-мат.

Брава ПРАЙМ: с челна планка в сребрист или
златист цвят
• при колекциите със синтетично покритие
езикът на бравата е в матиран поцинкован цвят.
• при колекциите с естествено покритие, езикът
бравата е полиран сребрист цвят

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
НОВ ПРОДУКТ

Кръгли странично вкопани
ръкохватки за
плъзгаща се врата - в
цената на крилото.
• злато, сребро, черна

Брава със заключване и странично вкопани ръкохватки
и челно вкопана дръжка за захващане само с пръст за
плъзгаща се врата.
• злато, злато-мат, сребро, сребро-мат

Вкопани продълговати ръкохватки за
плъзгащи се врати.
• злато, сребро, злато-мат, сребро-мат,
черна

ОБКОВ ЗА ВХОДНИ ВРАТИ

Автомат за самозатваряне:
• сребрист или кафяв
Широкоъгълна шпионка
• сребриста, черна
Две противовзломнисекретни
ключлки
с еднаква секретност, клас B
• златисти или сребристи

Праг от неръждаема стомана
за каси Порта:
• стандартен (90 мм)
• разширен (120 мм)
за двукрили врати:
• стандартен (90 мм)
• разширен (120 мм)

Електромагнитен
насрещник за каса Порта
СИСТЕМ с режим на работа:
• Fail Secure
• Fail Safe

Електромагнитен насрещник за
стоманена каса Ъглова ГОЛЯМА
и за стомамена каса Регулируема
с режим на работа:
• Fail Secure
• Fail Safe

