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KOLLEKCIÓK
PORTA NOVA 7.1, Akácméz, koronával, ACCENT ezüst kilincs

modell 6.1 modell 6.2 modell 6.3

modell 7.1 modell 7.2

PORTA NOVA 6.3 Akácméz, koronával, ACCENT ezüst kilincs

modell 6.4 modell 6.5

modell 7.5

PORTA NOVA, 6 és 7 csoport
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120 - 20060 - 100 40 mm

Akácméz Fehér  
Wenge

Ezüst  
Akác

Norvég  
Fenyő

Skarlátvörös 
Tölgy

Portasynchro 3D Fólia  

DióFehér
Dió

Portadekor Fólia  

Fehér

Portadur Fólia  

Dió
 Verona 2

Dió 4* 

* raktárkészlet erejéig

Klasszikus 
Tölgy

Szibériai  
Tölgy

Természetes 
Tölgy

Déli 
 Tölgy

Havanna 
Tölgy

Kaliforniai 
Tölgy

Portaperfect 3D Fólia  

AJTÓLAP SZERKEZETE
Az ajtólapbetét tele faforgács. Az ajtólap HDF lemezzel borított.

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

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

falc nélküli: két darab 3D ajtópánt

• Üveg minta: „csincsilla”, matt (felárért)

• Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve

• Kerek 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.

• LEVEL 210 old.

MEGJEGYZÉSEK
•  Nemzeti Műszaki Értékelés 115 / 2022.04.29. / 

Nemzeti Műszaki Értékelés 116 / 2022.04.29.

• Szellőző rács, 2 soros szellőző lyuksor, mely csak az 6.5, 7.5 modelleknél rendelhető.

•  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.

•  Felületek: A Portasynchro Sötét Tölgy és a Portaperfect Skandináv Tölgy nem rendel-

hető a 6. és a 7. csoportba tartozó modellek esetében.

•  A különféle anyagok felhasználása miatt kissé eltérhet a szín az ajtólap és az üvegező 

léc színe között.

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

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

• Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, HUN.

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

• szellőző rács, lyuksor vagy alsó kivágás

• PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)

• PRIME új 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)

• ajtócsukóra való megerősítés (harmadik pánt ajánlott)

• mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

• fekete zár és fekete pántok 

• fehér és fekete színű mágneses zár, falc nélküli ajtókhoz

• fordított üveg, felár nélkül

• automata küszöb

• kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)

• ovális kagylókilincs tolóajtóhoz

• pántsapka standard ajtópánthoz  (lsd 239 old.)

• kilincs rozettával (lsd 228 old.)

panellelüvegbetét üvegezőkerettel
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TECHNIKAI PARAMÉTEREK

SZÍNEK

rétegelt lemezzel
megerősített
tele faforgács


