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НОВОСТИ В КАТАЛОГА НА PORTA DOORS
H P L кабинки за тоалетни
Разширението на продуктовия каталог на ПОРТА е насочено към
комплексно обслужване на строителни обекти и включва продукти за
санитарни помещения – кабини за тоалетни в обществени сгради.
Тези продукти са достъпни за поръчка от началото на м. Юни 2022 г.
Кабините за тоалетни от HPL са висококачествен продукт, изработен
от ламинирани HPL плоскости, оборудвани с обков от неръждаема
стомана.
Комплектът е проектиран и насочен към употреба в помещения с
висока влажност и голям трафик на хора, като: офиси, ресторанти,
бензиностанции и публични сгради.

ТЕРАСИРАНИ ТОАЛЕТНИ КАБИНИ
Преградите за писоар са просто и евтино решение за повишаване на
нивата на комфорт и осигуряване на интимност в обществените
тоалетни:
✓
✓
✓
✓

Бърз монтаж;
Естетичен и приятен външен вид;
Издръжливи;
Лесни за поддържане.

Продуктите се предлагат като стандартна и нестандартна продукция, с
цел да бъдат най-добре адаптирани към бизнес проекти. Това
позволява да бъдат произвеждани продукти по размери, посочени от
клиента.

Нови продукти в каталога на PORTA
Колекция 4 ЕЛЕМЕНТА
Природата е безкраен източник на вдъхновение:
Земята успокоява, Въздухът отпуска, Огънят очарова, а Водата
оживява.
Тези четири елемента са мотив за създаване на колекция от врати,
водещи до уникален интериор. Това е смесица от очарование с красота,
съчетано с качество и функционалност, проектирано с всички
необходими съставки, за да съчетае напълно хармонията, която
отличава изобилието и разнообразието на естествения свят.

ТИ РЕШАВАШ С КОЙ ОТ ЕЛЕМЕНТИТЕ ЩЕ ДОПЪЛНИШ СВОЯ
ИНТЕРИОР!

ВЪЗДУХ

ЗЕМЯ

ОГЪН

ВОДА

Колекция AZURA
Колекцията Azura представлява аксесоари за врати и мебели,
позволяващи на клиентите да създават уникална атмосфера и
кохерентен характер на интериорния си дизайн. Комплектът включва
дръжка за врата, камера, стопери за врата, както и широк набор от
дръжки за мебели и закачалки.
С изключително покритие, комплектът аксесоари е достъпен в три цвята:
злато, сребро-гланц блясък и черен-мат.

Грижа за вратите на PORTA
Aбсолютна новост в каталога на PORTA е комплект за почистване,
освежаване и възстановяване на повърхностите на вратите.
Комплектът включва:
✓ PORTA DOOR почистващ препарат - цялостно почистване на
всички видове повърхности на вратите. не променя блясъка,
премахва следи от мазнини, стикери, восъци, химикалки,
моливи, маркери, паста за обувки, никотин и др. антистатични
средства.

✓ PORTA DOOR освежител - препарат за освежаване и
регенериране на повърхности на врати - освежава и регенерира
всички видове естествено дърво, фурнир, плоскости и лакирани
модерни и стилизирани повърхности на вратите. Премахва сиви
петна след вода и алкохол, оживява цвета и възстановява
оригиналния вид на повърхността на вратата. Да не се използва
за гланцирана, восъчна или омаслена повърхност на вратите. не
съдържа восък или силикон
.

НОВИ ЦВЕТОВЕ:
✓ CRAFT златен дъб – покритие CPL PORTAPERFECT и 3D
✓ ANDERSEN PINE – покритие PORTASYNCHRO 3D
За удобство на нашите клиенти, които искат единен интериорен
дизайн, ние въведохме 2 много популярни цвята в нашата оферта,
които могат да се намерят и при подови настилки и мебели.
CRAFT златен дъб е много популярен цвят сред многобройните
производители на интериорни елементи. Ще го намерите на подове
или в мебелни плоскости.
В каталога на PORTA този цвят е достъпен в две групи покрития CPL и PORTAPERFECT 3D, с цел обхващането на различни нужди и
дизайнерски идеи.
ANDERSEN PINEWOOD е цвят, който се среща при мебели на
популярни производители. Светлият и неутрален цвят с ясна текстура

е интересна алтернатива на белите врати.

Craft златен дъб

An dersen P inewo o d

Гамата новости включва още:
✓ ПОРТА АРТ ДЕКО
✓ ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ ЧЕРЕН ЦВЯТ
✓ ПОРТА СТЪКЛО
✓ МЕТАЛНИ EI30 ПЛЮС, МЕТАЛНИ EI60 ПЛЮС (клас на якост 4)
✓ ПОРТА ВЕКТОР, модел J И Z
✓ ПОРТА ДЕКОР, модел C
✓ ПОРТА ФИТ, модел I.9

