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ÚJ SZÍNEK

PORTA LEVEL C.2, Tölgy Catania. A hozzá készült tokkal, 100 mm-es felső panellel, AZALIA fekete kilincs

 PORTA LEVEL

PORTA Dekor
modell P
lsd 88 old.

modell C.1
Tok 20 cm-es felső 
panellel

modell C.2 
dekoratív 
berakással
Tok 20 cm-es 
felső panellel

PORTA LEVEL C.2 dekoratív berakással, Tölgy Catania
Tok 20 cm-es felső panellel, AZALIA fekete kilincs

modell C.3 
dekoratív 
berakással
Tok 20 cm-es 
felső panellel

Köszönhetőnek az új vonzó felület
eknek és az egyedi LEVEL ajtótoknak, 
20 cm-es vagy 100 cm-es panellel, 
a PORTA LEVEL kollekció rendkívüli 
beltéri lehetőségeket kínál.

FIGYELEM

RUMBA kilincs standard 
rozetta

biztonsági záras 
rozetta

WC zár

Fekete RUMBA kilincs rozettával. A PORTA LEVEL kollekcióhoz.

 FIGYELEM!

+ vagy vagy
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ÚJ

AJTÓLAP SZERKEZETE
Az ajtólap betétje papírrácsbetét vagy rétegelt lemezből készült kerettel erősített

furatolt faforgácsbetét. Az ajtólap kétoldalt HDF lemezzel borítva. 

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN
•  Falcos ajtó: két vagy három darab standard vagy PRIME ajtópánt (opcionális, feláron); 

falc nélküli: két darab 3D ajtópánt

• Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras.

AJTÓTOK
Ajánlott falcos tokok:
• PORTA SYSTEM 204 old.

• MINIMAX 202 old.

• FÉM 216-221 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:  
• PORTA SYSTEM ELEGANCE 206 old.

• LEVEL 210 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.

•  Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú falc 

nélküli ajtólapokat aktív és passzív szárnyként kell rendelni.

• A kétszárnyú ajtólapokat nem lehet mágneszárral felszerelni.

• Ha ajtócsukóra való megerősítést kér, a harmadik pánt ajánlott.

• A „100”-as szélességhez szükséges egy harmadik ajtópánt.

• PRIME pánt vagy 3D pánt - az ajtótokhoz csomagolva.

• Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.

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

• furatos faforgácsbetét

• szellőző, lyuksor vagy alsó kivágás

• PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)

• PRIME zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)

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

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

• mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

• fekete zár és fekete pántok 

• fehér és fekete színű mágneses zár, falc nélküli ajtókhoz

• ovális kagylókilincs tolóajtókhoz

• gumitömítés

• rövidítésre való előkészítés (maximum 60 mm)

• ajtócsukóra való megerősítés (harmadik pánt ajánlott)

• pántsapka standard ajtópánthoz  (lsd 239 old.)

• tolóajtó lapok - ovális kagylókilincs

• kilincs rozettával (lsd 228 old.)
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TECHNIKAI PARAMÉTEREK

fekete intarzia ezüst intarzia

egyedi LEVEL tok

Az egyedi LEVEL tokot ajánljuk a Level ajtó 
lapokhoz. A felső panel elérhető kétféle irányú 
erezettel - vízszintes vagy függőleges - mely 6 
választott felületre vonatkozik.

Ha tele ajtót keres, mely illik ehhez a kollek-
cióhoz, nézze meg a PORTA DEKOR 88 
oldalon) kollekciót.

AJÁNLATUNK

furatos faforgácsbetétpapírrácsbetét furatos faforgácsbetétpapírrácsbetét


