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НОВИ И ОТТЕГЛЕНИ
ПРОДУКТИ В КАТАЛОГА
НА

PORTA

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В КАТАЛОГА НА
PORTA И ОТТЕГЛЕНИ ПРОДУКТИ

Уважаеми клиенти, имаме удоволствието да Ви предоставим последните
предложения в каталога на PORTA DOORS.


ВРАТА Steel EI 30 ПЛЮС и EI 60 ПЛЮС

Разширяваме нашите предложения с въвеждането на моделите Steel EI 30
ПЛЮС, EI 60 ПЛЮС, пожароустойчиви двукрили врати, налични в размери
150-180.
И двата варианта (EI 30 ПЛЮС и EI 60 ПЛЮС) са с дебелина на
крилото 62 мм, със същите монтажни размери и размери на остъкление,
както на предлаганата до момента врата EI 60.
Настоящите модели врати Steel EI 30 и EI 60 ще бъдат спрени от
производство и ще бъде въведен на НОВ вариант на стандартни врати
Steel EI 30 ПЛЮС and EI 60 ПЛЮС, с модифицирана и подобрена
конструкция. Новите продукти са със съобразена дебелина, монтажни
отвори и размери на стъклата.
Налични от 15.04.2022г.
в стандартна версия.

 EXTREME

RC4

ВЪТРЕШНО-ВХОДНА ВРАТА EXTREME RC4 е предназначена за
жилищното строителство. Параметрите на здравина позволяват вратите
да се използват при много тежки условия, отговарящи на изискванията
за клас 4 на противовзломност, с голяма износоустойчивост. Врата
EXTREME RC4 е с клас на шумоизолация Rw=37 dB и клас на
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ЧЕРНИ АКСЕСОАРИ

В каталога на PORTA като стандартна поръчка
ще бъде налична черна брава за обикновен,
сервизен

и

секретен

ключ,

стандартни

(щифтови) черни панти (не са достъпни за
двукрили врати или за врати с магнитна брава),
както

и

черен

илюминатор

(кръгъл

или

правоъгълен прозорец).



СКЪСЯВАНЕ ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ

В сгради, където е използвана система за възстановяване на топлината, е
необходимо да се гарантира, че са монтирани подходящи врати. Ето защо
в избрани колекции на PORTA ще бъдат налични врати с подрез за
вентилация, с цел възстановяване на топлината. В този си вариант
крилото на вратата е с 15 мм по-късо от нормалното, запазвайки се
стандартната височина на касата.

Наличен за крила от серии
ПОРТА ВЕКТОР ПРЕМИУМ и
ПОРТА ХАЙД
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КЛАСИЧЕСКИ СТИЛ НА ПРОФИЛИТЕ

Фрезовани МДФ профили, покрити с бял грунд, готови за боядисване.
Дължина 200 см , ширина 1.6 см, дебелина 4 см. Комплектувани в пакет
по 4 броя. Готови за нарязване и индивидуално сглобяване.
Продуктът ще бъде
наличен съвсем скоро.

PORTA препоръчва да се комбинират с колекция HIDE.

 ЕЛЕМЕНТИ НА КАСА PORTA SYSTEM
Предлагаме възможност за поръчка на елементи от каса PORTA SYSTEM. В
случай на поръчка на касата на елементи, тя ще бъде опакована в 2 пакета,
като първият ще съдържа двете вертикални странични греди, а вторият пакет
ще съдържа хоризонталната напречна греда. Ще бъде възможно да се
поръчват както вертикалните елементи, така и хоризонталната напречна
греда поотделно, без да е необходимо да поръчвате пълния комплект.
Предимството на това решение е спестяването на място за съхранение (също
така позволява по-голям брой комбинации с хоризонтални панели с различни
размери).
• Налични в ПОЛСКА и ЧЕШКА норма
• Диапазон на касите от А до К
• Опростен вариант на касата
• Размери 60-100
• Цветове: Портадекор – бял, Лак Премиум – бял, Портасинхро 3Д сребърна акация и бяло венге, Портапърфект 3Д - натурален дъб
• Без възможност за опции с доплащане, напр. подготовка за автомат за
самозатваряне
• Стандартен насрещник, в цвят сребро
• Ширина на перваза - 60 мм

Елементите на каса PORTA SYSTEM ще бъдат налични за поръчка от
20.04.2022 г.
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 PORTA PANTONE | CONTRACTUAL OFFER
PORTA PANTONE – предоставя огромни възможности за използването на
цвета. Само въображението определя границата!

Цвят на годината за 2022
PANTONE 17-3938 ' V e r y p e r i '
подобен на NCS S3050 R70B

Продукта скоро ще бъде
наличен на сайта ни.



ИЗТЕГЛЕНИ ПРОДУКТИ ОТ КАТАЛОГА НА PORTA DOORS

 Steel EI 30, Steel EI 60 –с възможност за поръчка до 14.04.2022.
 Каса Steel FAST – продуктът ще бъде изтеглен от производство от
15.03.2022 г.
 Цвят Дъб в покритие Портадекор – наличен до изчерпване на
количествата.
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