
106

04

KOLLEKCIÓK

PORTA CPL 1.1, Természetes Hikora, MAXIMA fekete kilincs

PORTA CPL

modell 1.1 modell 1.2 modell 1.3 modell 1.4

modell 5.1 modell 5.2

PORTA CPL 1.1, Természetes Tölgy, SIMPLE ezüst kilincs

modell 5.4 modell 5.5

modell 1.5

Bizonyos, furatos faforgácsbetéttel ellátott, 
modellek a III. mechanikai osztályba 
tartoznak.

A rendelkezésre álló „Beruházási csomag” 
három részes pántot és egy magas 
minőségű zárat foglal magába (opcionális, 
feláron). A teljes szett egy ajtólapból és egy 
ehhez tartozó ajtótokból tevődik össze.

FIGYELEM
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60 - 110 90 - 200PROJEKT 40 mm

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

CPL HQ 0,2  HPL, CPL 0,7 

Fehér Szürke 
Euroinvest

Tölgy  
Milano 1

Tölgy 
 Milano 4

Tölgy  
Milano 5

Fehér  
Dió

Dió
Modena 1

Antracit
HPL/CPL

Természetes 
Tölgy

Természetes 
Dió (matt)

Sötét  
Beton

Sötét  
Struktúrált

Világos 
Beton

Homok 
Bükk

Természetes 
Hikora Fekete

Craft 
Arany Tölgy

ÚJ

AJTÓLAP SZERKEZETE
Az ajtólapbetét: 1 csoport - stabilizáló papirrácsbetét vagy rétegelt lemezből készült 

kerettel erősített furatolt faforgácsbetét (felárért), 5 csoport és az 1.4 modell tele 

faforgács betétes. A keret mindkét oldala HDF lemezzel borított. CPL felület esetén az 

ajtólap éle az ajtólap színével azonos ABS szalaggal van befedve.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN 
•  Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras

•  Falcos ajtó: három darab standard vagy PRIME ajtópánt (opcionális, feláron); falc nélküli: 

két darab 3D ajtópánt

•  Üveg minta: „csincsilla”, edzett matt 

• Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve (csak az 5 Csoport)

• Kagylókilincs (tolóajtóhoz).

AJTÓTOK
Ajánlott falcos tokok:

• PORTA SYSTEM 204 old.

• MINIMAX 202 old.

• FÉM 216-221 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:  

• PORTA SYSTEM ELEGANCE 206 old.

MEGJEGYZÉSEK
•  Nemzeti Műszaki Értékelés 115 / 2022.04.29. / 

Nemzeti Műszaki Értékelés 116 / 2022.04.29.

• A furatos – és a tele faforgácsbetétes lapoknál a rövidítésre való előkészítés standard.

•  „110”-es méretben csak furatos faforgács betéttel rendelhető. 

A üveg mérete ugyanakkora, mint a „100”-as méretnél.

• A „100”; „110” méret nem rendelhető az 1.4. modellnél.

• A Fekete szín nem rendelhető az 5.csoportnál

• A Beruházási csomag csak furatolt vagy tele faforgáccsal rendelhető.

•  Falcos ajtólapok tarozéka 3 db PRIME pánt, a falc nélküli lapoknak 2 db 3D pánt 

(ajtótokhoz csomagolva)

• Passzív szárny (standard) elérhető méretei „60” -tól „100”-ig.

•  A „30”, „40”, „50” méretű passzív ajtólap (pótajtólap) csak tele változatban rendelhető.

A kétszárnyú falc nélküli ajtólapokat aktív és passzív szárnyként kell rendelni.

• Lehetőség van más modellek rendelésére is a PORTA KONTRAKT on keresztül 270 old.

•  A „80” és „90” méretek beruházási szabványban (átjáró méret 800, 900 mm)standard 

rendelhető – felár nélkül.

• A rozsdamentes acél panel elemek csak a  80, 90, 100-as méretekhez rendelhetők

• Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók.

• A „100” és „110” szélességekhez szükséges egy harmadik ajtópánt

•  A Beruházási csomaghoz rendelhető falcos tokok: PORTA SYSTEM, Fém PORTA SYSTEM,

Fém Állítható, Fém KIS PLUSZ és NAGY saroktok.

• A alsó szél TechnoPORTA AQUA STOP technológia alkalmazásával védett a nedvesség ellen.

• Az AQUA STOP technológia csak a HPL és CPL 0.7 felületű termékeknél érhető el.

• Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN, HUN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)
• „100”-as, „110”-es méret 

• furatos faforgácsbetét

• CPL 0.2 mm és 0,7 mm felület – CSOPORT II

• PRIME szett

• arany 3D pánt (felárként az ajtótok árához adva)

• harmadik 3D pánt - ezüst, fehér, fekete, arany (felárként az ajtótok árához adva)

• szellőző, lyuksor vagy alsó kivágás

• mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

• fekete zár és fekete pántok 

• fehér és fekete színű mágneses zár, falc nélküli ajtókhoz

• fordított üveg

• beruházási csomag (felár dobozonként)

• automata küszöb

• rövidítésre való előkészítés (maximum 60 mm) (csoport 1)

• ajtócsukóra való megerősítés (harmadik pánt ajánlott)

• matt / átlátszó üveg - modell 1.2

• matt / átlátszó üveg - modell 1.3 es 1.4

• matt / átlátszó üveg - modell 1.5

• matt üveg - 5 csoport modelljei (1 db üveg)

• fekete köralakú üvegezés

• rozsdamentes köralakú üvegezés (modell 1.1)

• tolópanel szett két oldalra (1.1, 1.2 modellek) 

• rugdosó panel - szett két oldalra (1.1, 1.2, 1.3 modellek)

• ugdosó panel szellőző alsó kivágással - szett két oldalra (1.1, 1.2, 1.3 modellek)

• rugdosó panel szellőzővel (1.1, 1.2, 1.3 modellek)

• kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)

• ovális kagylókilincs tolóajtóhoz

• pántsapka standard ajtópánthoz  (lsd 239 old.)

• kilincs rozettával  (lsd 228 old.)

üvegezőléc panellelüvegezőléc üveggel
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Egyedi modellek is rendelhetők a PORTA KONTRAKT 
on keresztül, lsd 270 old.
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SZÍNEK

tele faforgácsbetétfuratos faforgácsbetétpapírrácsbetét

osztály 3AQUA STOP


