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Dveře s přírodní dýhou jsou výrobky
pro širokou škálu náročných zákazníků,
pro které je kouzlo přírody základní 
estetická hodnota.
Rozmanitost a individualismus jsou 
velmi žádané vlastnosti produktu.
Příroda netvoří identické živé formy 
a tvary a rozmanitost dřeva svědčí 
o jeho přírodním původu.



Natura VECTOR
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 Natura VECTOR

Natura VECTOR J, Dub 1

model Vmodel U

Natura VECTOR J, Dub 1

Kolekce Natura VECTOR jsou dveře s
přírodní dýhou Dub a Dub Satin Bílá
s nejoblíbenějšími vzory frézování kolekce
Porta VECTOR a nový vzor - model J

NOVINKA

model B model E model J

NOVINKA
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120 - 20060 - 100 40 mm

detail frézování - viditelná struktura
přírodního dubu

Nechte pracovat fantazii! Máte nápad na vlastní model?
Můžete si nechat provést libovolné frézování s Porta KONTRAKT

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka zesílená vnitřním rámem. Celek je oboustranně

opláštěný deskou pokrytou přírodní dýhou vysoké kvality. Povrch křídla je zabezpečen

ekologickými vodními laky. Výplň dutinková dřevotřísková je ZA PŘÍPLATEK. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

• Tři závěsy

•    Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpů-

sobený pro cylindrickou vložku

• Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

• Porta SYSTEM

• MINIMAX 

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

• Porta SYSTEM ELEGANCE

• Porta SYSTEM ELEGANCE 90°

POZNÁMKY

• Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN),

• bezpolodrážkové 2 závěsy 3D, – závěsy jsou baleny se zárubní.

• Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě nebo 2 řadách.

•  Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. Pasivní křídlo

(boční panel) v rozměrech „30”, „40”, „50” je k dispozici pouze v plné verzi bez frézování.

• U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.

• Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

• S variantou „zesílení pro samozavírač”, jsou vyžadovány 3 závěsy.

• U modelu E je použita vodorovná struktura dřeva, ve zbývajících modelech svislá

ZA PŘÍPLATEK

• rozměr „100”

• výplň dutinková dřevotříska

• ventilační otvory nebo ventilační výřez

• příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)

• 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)

• třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)

• třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)

• magnetický zámek

• zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)

• hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)

• podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře

• klika

DEKORY

TECHNICKÉ INFORMACE

Dub 1

Přírodní dýha Dub  

Specifi kem přírodní dýhy je možnost výskytu 
rozdílů v textuře a barvě.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

Dub
Bílý

Přírodní dýha Dub Satin 

ČESKÁ 
NORMA

CN
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Natura LOFT 1.1,Dub 1, fl ádrování - proužek

Natura LOFT 1.1, Dub 1, fl ádrování - květ

1.1, Dub 1, 
fl ádrování - květ

1.1, Jasan

1.1, Dub 1, 
fl ádrování - 
proužek

1.1, Ořech

Natura LOFT

NOVINKA

Natura LOFT je kolekce, která otevírá
nové perspektivy pro interiérový design.
Průvodním motivem je nadčasová
černá barva, která se objevuje na 
zárubni a veškerém příslušenství.
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60 - 100 40 mm

Specifi kem přírodní dýhy je možnost výskytu 
rozdílů v textuře a barvě.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

ČESKÁ
NORMA

CN

čelo zámku

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština” nebo dutinková dřevotříska zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK).

Celek je opláštěn HDF deskou s nalepenou přírodní dýhou. Hrany jsou potaženy černou 

přírodní dýhou Select.

Charakteristickou vlastností kolekce je použití hrany v černé barvě a také 

černého příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

• Dva bezpolodrážkové závěsy 3D nebo tři (ZA PŘÍPLATEK) - černé 

• Zámek s čelem v barvě hrany křídla - černý

ZÁRUBNĚ

• Porta SYSTEM ELEGANCE v černé barvě

• Porta SYSTEM ELEGANCE 90° v černé barvě

POZNÁMKY

• Verze s dutinkovou dřevotřískou má přípravu ke zkrácení ve standardu.

• Třetí závěs v křídle rozměru "100"

• Bezpolodrážkové dveře jsou vybaveny 2 závěsy 3D - závěsy jsou baleny se zárubní.

ZA PŘÍPLATEK

• rozměr „100”

• výplň dutinková dřevotříska

• ventilační výřez

• třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně

TECHNICKÉ INFORMACE

DEKORY DEKORY ZÁRUBNÍ

závěs 3D v barvě zárubně

Dub 1

Přírodní dýha Dub  

Přírodní dýha Jesion  

Jasan

Přírodní dýha Ořech 

Ořech

vzor dýhy – květ

vzor dýhy – květ.

Černá

Přírodní dýha Select  

NOVÝfl ádrování - květ i proužek

N
a

tu
ra

 L
O

F
T
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SEVILLA plné, Bílá

přísvětlík I přísvětlík J

SEVILLA
prosklené

SEVILLA
plné

SEVILLA 

SEVILLA plné i se zrcadlem, Bílá

Čistá jednoduchost skandinávského stylu.

DOPORUČUJEME

NOVINKA
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120 - 20060 - 100 40 mmRÁMOVÉVYSOKÁ 
ODOLNOST

Dub 1

Přírodní dýha Dub 

Tabacco

Dub
Světlý

Mocca

Dub 
Winchester

Nero

Dub
Hnědý

Přírodní dýha Dub Satin 

výplňový panel

Specifi kem přírodní dýhy je možnost výskytu 
rozdílů v textuře a barvě.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

Dub
Bílý

ČESKÁ 
NORMA

CN

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce zhotovena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Rám včetně výplně 

je oboustranně pokryt přírodní dýhou. Díky použité technologii se křídlo charakteri-

zuje vysokou odolnost proti deformacím. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými 

vodními laky. Dýhy ze skupiny přírodní Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené 

technologii UV (polomatný). 

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

•  Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpů-

sobený pro cylindrickou vložku

• Sklo tvrzené matné

•  Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm. Křídlo s ventilační štěrbinou

– zkrácení do 40 mm

• Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

• Těsnění upevňující sklo

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně: 

• Porta SYSTEM

• MINIMAX

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

• Porta SYSTEM ELEGANCE 

• Porta SYSTEM ELEGANCE 90°

POZNÁMKY

•  Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN),

bezpolodrážkové 2 závěsy 3D, – závěsy jsou baleny se zárubní.

• Křídla jsou dostupná rovněž v nelakované verzi v ceně standardního výrobku.

• Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých

• bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.

• Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

• Boční přísvětlíky o rozměru 40.

ZA PŘÍPLATEK

• rozměr „100”

• ventilační výřez

• povrch přír.dýha Dub Satin Bílá

• zrcadlo z jedné strany

• 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)

• třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)

• třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)

• magnetický zámek

• hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)

• podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře

DEKORY

TECHNICKÉ INFORMACE

S
E

V
IL

L
A
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TECHNICKÉ A VCHODOVÉ 

DVEŘE

V oddělení technických a vchodových 
dveří vám prezentujeme výrobky, 
které jsou na investicích dobře známy. 
V nabídce máme akustické, speciální 
a také protipožární dveře. Kolekce 
vchodových dveří zahrnuje nabídku 
solidních dveří chránících naše byty 
a jiné místnosti vyžadující zvláštní 
zabezpečení a ochranu. 

Výrobky označené symbolem AQUA STOP jsou vybaveny 
ochranou dolní hrany proti vlhkosti v technologii TechnoPORTA v 
provedení CPL HQ a Gladstone/Halifax

AQUA STOP



Akustické 32 dB
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Akustické 27 dB, 32 dB

Akustické 32 dB, Biały

Akustické izolace:
Rw=27 dB
Rw=32 dB

Model Ploché, Bílá

V ceně kompletu dveří
  křídlo
  zárubeň

zámek pro cylindrickou vložku

zesílený tříprvkový závěspadací práh

 DVEŘE MAJÍ TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

• Rw=27 dB (27–31 dB)*
• Rw=32 dB (32–36 dB)*
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60 - 100Rw 32dB
D1 30

PROJEKTRw 27dB
D1 25

44-45 mm40-41 mmAQUA STOP

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze 
zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo  
Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

• Tři čepové závěsy (zár. Porta SYSTEM regulovaná) nebo zesílené tříprvkové závěsy)

• Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku

• Padací práh

• Těsnění v zárubni

• Zárubeň

• V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

ZÁRUBNĚ

• Zárubeň Porta SYSTEM regulovaná (dveře 27 dB)

• Zárubeň Porta SYSTEM regulovaná zesílená (dveře 32 dB).

• Zárubeň kovová rohová o šířce 100 mm.

• Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT.

• Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT 

POZNÁMKY

• Třida akustické izolace Rw = 27 dB (rozsah 27 ÷ 31 dB) D
1
=25 dB.

• Třida akustické izolace Rw = 32 dB (rozsah 32 ÷ 36 dB) D
1
=30 dB.

•  Minimální šířka křídla u modelu s rámečky: rámeček 1 – 444 mm, rámeček 2 – 644 mm, 

rámeček 3 – 468 mm, rámeček 4 – 744 mm.

• Rozměr „60” pouze pro plochá křídla.

•  Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP 

v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax

ZA PŘÍPLATEK

• rozměr „100”

• regulovaný protiplech zámku v ocelové zárubni

• křídlo: dekory laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II

• křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve svislé struktuře dřeva

• křídlo: barvy Gladstone ve svislé struktuře dřeva 

•  intarzie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekci frézované OFFICE – týká se 

modelů 6–9

• intarzie s fólií (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)

• intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)

• křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý

• křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)

• křídlo: přírodní dýha Ořech

• zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý

• zárubeň: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)

• zárubeň: přírodní dýha Ořech

• ocelová zárubeň: dekory SKUPINA II

• rám z řeziva exotického dřeva (pouze v Rw 27 dB)

• profi l kovové zárubně pro obklad PROJEKT BIS 

• profi l kovové zárubně pro obklad PROJEKT PREMIUM

• profi l kovové zárubně od 80 do 100 mm  bez příplatku

• profi l kovové zárubně od 101 do 150 mm

• profi l kovové zárubně od 151 do 270 mm

• profi l kovové zárubně od 271 do 390 mm

• zesílení pod samozavírač v kovové zárubni

• montážní zápustky (kovová zárubeň)

• montážní kotvy (kovová zárubeň) 

• klika 

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub, Jesion, 
OřechPřírodní dýha Dub Satin

DEKORY

TECHNICKÉ INFORMACE

2
7

 d
B

, 3
2

 d
B

ČESKÁ
NORMA

CN
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Akustická izolace Rw=37 dB

padací práh

Dostupné od listopadu 2020.

INNOVO 37 dB

INNOVO 37 dB, Příklad nestandardního povrchu Porta KONTRAKT

V ceně kompletu dveří
  křídlo
  zárubeň

Ploché s ocelovou zárubní
zesílený tříprvkový závěs

zámek pro cylindrickou vložku

zesílený tříprvkový závěs

  DVEŘE PORTA INNOVO 37 dB MAJÍ 
TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

• Rw=37 dB (37–41 dB)

NOVINKA
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60 - 100 44 mmtřída 4Rw 37dB
D1 35

AQUA STOP ČESKÁ
NORMA

CN

DEKORY

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

KONSTRUKCE KŘÍDLA  

Výplň dveří tvoří 3 vrstvá speciální akustická konstrukce Innovo v rámu z lepeného 

jehličnatého dřeva. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. 

Dostupné v polodrážkové verzi. Hrany křídla pokryty páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ  

• Dva nebo tři zesílené tříprvkové závěsy.

• Zámek v nejvyšší 3 třídě mechanické odolnosti dle ČSN-EN 12209

• Padací práh

ZÁRUBNĚ 

•  Zárubeň Porta SYSTEM zesílená pro tloušťku zdi v rozsahu od 120 do 300 mm, vyrobená 

z překližky.

•  Kovová rohová zárubeň o šířce profi lu 100 mm. Je zhotovena z ocelového, oboustranně 

pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm.

POZNÁMKY 

•  V případě použití jiného kování, než navrženého fi rmou PORTA, je nutné se řídit 

pokyny uvedenými v záručním listu.

• Dostupné výhradně ve verzi ploché, s intarziemi.

•  Spodní hrana je chráněna před vlhkostí technologií AQUA STOP

ZA PŘÍPLATEK 

• rozměr „100”

• křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II

• zárubeň: barvy laminátu CPL 0,2 mm – SKUPINA II

• křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva

• intarzie v synt.povrchu (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)

• ocelová zárubeň: dekory SKUPINA II

• profi l kovové zárubně od 101 do 150 mm

• profi l kovové zárubně od 151 do 270 mm

• profi l kovové zárubně od 271 do 390 mm

TECHNICKÉ INFORMACE

IN
N

O
V

O
 3

7
 d

B



18

SILENCE 37 dB, EI 30

SILENCE, Dub Milano 5

Akustická izolace 
Rw=40 dB
Požární odolnost 30 min
Kouřotěsnost

V ceně kompletu dveří
  křídlo
  zárubeň

Ploché, Dub Milano 5 s regulovanou zárubní
zesílené závěsy

zámek pro cylindrickou vložku

padací práh

 DVEŘE PORTA SILENCE MAJÍTŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

• Rw=37 dB (37–41 dB)*
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80 - 100 49-50 mmEI30 třída 4Sa, S200 PROJEKTRw 37dB
D1 35

DEKORY

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

KONSTRUKCE KŘÍDLA  

Výplň dveří tvoří 5 vrstvá speciální akustická konstrukce PortaSilence® v rámuz 

lepeného jehličnatého dřeva. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF 

deskou. Dostupné v polodrážkové a bezpolodrážkové verzi. V provedení CPL HQ nebo 

Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ  

• Dva nebo tři zesílené objektové závěsy.

• Polodrážková verze zárubně MDF – 4 čepové závěsy

• Padací práh

ZÁRUBNĚ 

•  Možnost objednání zárubně ve dvou variantách, v polodrážkové a bezpolodrážkové verzi

•  Zárubeň Porta SYSTEM regulovaná pro tloušťku zdi v rozsahu od 120 do 300 mm, 

vyrobená z překližky.

•  Kovová rohová zárubeň o šířce profi lu 100 mm. Je zhotovena z ocelového, obo-

ustranně pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm.

• Konstantní (fi xní) zárubeň MDF 100 mm.

• Zárubeň PROJEKT BIS 

• Zárubeň Projekt PREMIUM, oddělení Kontraktů.

POZNÁMKY 

• Dveře požárně odolné by měly být vybaveny klikou s rukojetí s ocelovým jádrem.

•  V případě použití jiného kování, než navrženého fi rmou PORTA, je nutné se řídit 

pokyny uvedenými v záručním listu.

• Dostupné výhradně ve verzi ploché, s intarziemi a s rámečky

• Dveře protipožární - intarzie pouze na obou stranách.

•  Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA PLUS 

v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax

ZA PŘÍPLATEK 

• rozměr „100”

• křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II

• zárubeň: barvy laminátu CPL 0,2 mm – SKUPINA II

• křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve svislé struktuře dřeva 

•  intarzie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekce frézované OFFICE – týká se 

modelů 6–9 bez příplatku

• intarzie s fólií (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)

• intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)

• křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý

• křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)

• křídlo: přírodní dýha Ořech

• zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý   zárubeň: přírodní dýha Satin (další barvy)

• zárubeň: přírodní dýha Ořech

• profi l kovové zárubně pro obklad PROJEKT BIS

• ocelová zárubeň: dekory SKUPINA II

• profi l kovové zárubně od 101 do 150 mm

• profi l kovové zárubně od 151 do 270 mm

• profi l kovové zárubně od 271 do 390 mm

• rám z řeziva exotického dřeva (pouze v Rw 27 dB)

• klika

TECHNICKÉ INFORMACE

Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub, Jesion, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze 
zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo  
Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

AQUA STOP ČESKÁ
NORMA

CN
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Dostupné od listopadu 2020.

Ploché Halifax Naturalny se zárubní Porta SYSTEM objektové závěsyobjektové závěsy

dvojitý padací práh
(verze na zárubní MDF)

zámek pro cylindrickou vložku

INNOVO 42 dB

V ceně kompletu dveří
  křídlo
  zárubeň

INNOVO 42 dB, Halifax Přírodní

 DVEŘE MAJÍ 
TŘÍDU ZVUKOVÉ IZOLACE:

• Rw=42 dB (42–46 dB)

Akustická izolace
Rw=42 dB
Požární odolnost 30 min.
Kouřotěsnost

NOVINKA
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80 - 100 62 mmRw 42dB
D1 40

EI30 třída 4Sa, S200ČESKÁ
NORMA

CN
neplatí pro komplet

se zárubní
Porta SYSTEM

AQUA STOP

PŘÍSLUŠENSTVÍ

•  Dva zesílené objektové závěsy - zárubeň Porta SYSTEM, tři závěsy tříprvkové - ocelová 

zárubeň, čtyři závěsy - MDF

• Zámek v nejvyšší 3 třídě mechanické odolnosti dle ČSN-EN 12209

• Prahové těsnění, automatické

• Gumové těsnění po obvodu v drážce křídla a zárubně

• Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem – křídlo ve verzi 

EI 30 Rw 42dB

ZÁRUBNĚ

•  Regulovaná zesílená zárubeň Porta SYSTEM zesílena TYP DT-A42/PS pro tloušťku zdi 

v rozsahu od 120 mm do 300 mm. Trámy zárubně jsou vyrobeny z překližky.

•  Ocelová zárubeň rohová se šířkou profi lu 120 mm je zhotovena z ocelového plechu 

o tloušťce 1,5 mm. Obsahuje zesílení pod samozavírač ve standardu.

•  Konstantní (fi xní) zárubeň MDF 100 mm Rw 42 dB vybavena kapsami pro závěsy 

s regulací ve třech rovinách. Možnost provedení zárubně ve verzi s regulací

• přizpůsobenou šířce stěny (od šířky 160 mm) – v nabídce Porta KONTRAKT.

• Nelze objednat zesílení pod samozavírač.

• Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM.

POZNÁMKY 

• Akustická izolace Rw=42 dB (42÷46 dB).

  Hrany křídla: rám vyrobený z exotického dřeva nebo dubu, lakovaný bezbarvým 

lakem nebo mořený

• Požární dveře je nutné vybavit klikou a štítkem s ocelovým jádrem

•  V případě použití jiného kování, než navrženého fi rmou PORTA, je nutné se řídit 

pokyny uvedenými v záručním listu.

• Dostupné výhradně ve verzi ploché, s intarziemi.

•  Spodní hrana v provedení křídla s povrchem CPL HQ nebo Gladstone/Halifax 

je chráněna před vlhkostí technologií AQUA STOP

ZA PŘÍPLATEK 

• rozměr „100”

• křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II

• zárubeň: barvy laminátu CPL 0,2 mm – SKUPINA II

• intarzie s fólií (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)

• ocelová zárubeň: dekory SKUPINA II

• profi l ocelové zárubně od 101 do 150 mm

• profi l ocelové zárubně od 151 do 270 mm

• profi l ocelové zárubně od 271 do 390 mm

• zesílení pro samozavírač v zar. Porta SYSTEM

DEKORY

TECHNICKÉ INFORMACE

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

IN
N

O
V

O
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Ploché, Ořech Přírodní (mat)
dvojitý padací práh(verze na zárubní 
kovové a MDF)

zesílené závěsy

Akustické 42 dB

V ceně kompletu dveří
  křídlo
  zárubeň

Akustické 42 dB, Ořech Přírodní (mat)

Akustická izolace Rw=42 dB
Požární odolnost 30 min.
Kouřotěsnost

dvojitý padací práh(verze na zárubní 
Porta SYSTEM)

zámek pro cylindrickou vložku

 DVEŘE 42 dB MAJÍ TŘÍDU ZVUKOVÉ IZOLACE:

• Rw=42 dB (42–46 dB)*
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80 - 100 68-69 mmEI30Rw 42dB
D1 40

PROJEKTSa, S200

neplatí pro komplet se 
zárubníPorta SYSTEM

PŘÍSLUŠENSTVÍ

• Dva zesílené objektové závěsy, tři závěsy dla MDF (EI 30)

• Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku

• Dvě prahová těsnění, automatické

• Gumové těsnění po obvodu v drážce křídla a zárubně

•  Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem – výhradně 

kovová zárubeň a MDF (EI 30) Rw 42dB

ZÁRUBNĚ

•  Regulovaná zesílená zárubeň Porta SYSTEM zesílena TYP DT-AW/PS pro tloušťku zdi 

v rozsahu od 120 mm do 300 mm. Trámy zárubně jsou vyrobeny z překližky. Kovová 

zárubeň rohová se šířkou profi lu 120 mm je zhotovena z ocelového plechu o tloušťce 

1,5 mm. Obsahuje zesílení pod samozavírač ve standardu.

•  Konstantní (fi xní) zárubeň MDF 100 mm Rw 42 dB vybavena kapsami pro závěsy s 

regulací ve třech rovinách. Možnost provedení zárubně ve verzi s regulací přizpů-

sobenou šířce stěny (od šířky 160 mm) – v nabídce Porta KONTRAKT.  Nelze objednat 

zesílení pod samozavírač.

• Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM

POZNÁMKY 

• Třída akustické izolace Rw = 42 dB (rozsah 42 ÷ 46 dB).

•  Hrany křídla: rám vyrobený z exotického dřeva, lakovaný bezbarvým lakem nebo 

mořený.

•  Dveře odolné proti požáru by mely být vybaveny klikami s rukojetí s ocelovým 

jádrem.

•  Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP 

v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax

ZA PŘÍPLATEK 

• rozměr „100”

• křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II

• zárubeň: barvy laminátu CPL 0,2 mm – SKUPINA II 

•  intarzie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekce frézované OFFICE  – týká se 

modelů 8–9

• intarzie s fólií (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)

• intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)

• křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý

• křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)

• křídlo: přírodní dýha Ořech

• ocelová zárubeň: dekory SKUPINA II

• zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý

• zárubeň: přírodní dýha Satin (další barvy)

• zárubeň: přírodní dýha Ořech

• profi l zárubně ocelové pro PROJEKT BIS

• profi l zárubně ocelové pro PROJEKT PREMIUM

• profi l ocelové zárubně od 101 do 150 mm

• profi l ocelové zárubně od 151 do 270 mm

• profi l ocelové zárubně od 271 do 390 mm

• zesílení pro samozavírač v zar. Porta SYSTEM

• klika

DEKORY

TECHNICKÉ INFORMACE

Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub, Jesion, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze 
zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo  
Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

ČESKÁ 
NORMA

CN
AQUA STOP
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dvojitý padací práh
(verze na zárubní kovové a MDF)

objektové závěsy

dvojitý padací práh
(verze na zárubní Porta SYSTEM)

zámek pro cylindrickou vložku

Dostupné od listopadu 2020.

Akustická izolace Rw=57 dB
Požární odolnost 30 min
Kouřotěsnost

Ploché se zárubní Porta SYSTEM

Ukázka nestandardního povrchu Porta KONTRAKT

PURE 57 dB

NOVINKA

V ceně kompletu dveří
  křídlo
  zárubeň
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EI30 Sa, S200

neplatí pro komplet
se zárubní

Porta SYSTEM

ČESKÁ
NORMA

CN
80 - 100 68-69 mmRw 57dBAQUA STOP

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

• Dva zesílené objektové závěsy, tři závěsy pro MDF (EI 30)

• Zámek v nejvyšší 3 třídě mechanické odolnosti dle ČSN-EN 12209

• Dvě prahová těsnění, automatické

• Gumové těsnění po obvodu v drážce křídla a zárubně

•  Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem – křídlo ve verzi 

EI 30 Rw 57dB

ZÁRUBNĚ 

•  Dvě zárubně Porta SYSTEM zesílené TYP DT-AW/PS smontované jako sada v jednom 

otvoru zdi. Pro tloušťku zdi od 180 mm. Trámy zárubně jsou vyrobeny z překližky.

•  Dvě fi xní zárubně MDF vybavené kapsami pro závěsy s regulací ve třech rovinách 

smontované jako sada v jednom otvoru zdi. Nelze objednat zesílení pod samo-

zavírač.

POZNÁMKY 

• Akustická izolace Rw=57 dB 

• Akustická izolace je dosazena instalací dvou křídel v jednom otvoru zdi.

•  Hrany křídla: rám vyrobený z exotického dřeva, lakovaný bezbarvým lakem nebo 

mořený

• Požární dveře je nutné vybavit klikou a štítkem s ocelovým jádrem

•  V případě použití jiného kování, než navrženého fi rmou PORTA, je nutné se řídit 

pokyny uvedenými v záručním listu.

• Dostupné výhradně ve verzi ploché, s intarziemi.

•  Spodní hrana v provedení křídla s povrchem CPL HQ nebo Gladstone/Halifax je 

chráněna před vlhkostí technologií AQUA STOP

ZA PŘÍPLATEK 

• rozměr „100”

• křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II

• zárubeň: barvy laminátu CPL 0,2 mm – SKUPINA II

• zesílení pro samozavírač v zar. Porta SYSTEM

DEKORY

TECHNICKÉ INFORMACE

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

P
U
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EXTREME RC 2, Dub Milano 1, s ocelovou zárubní

V ceně kompletu dveří
  křídlo
  zárubeň
•  kovový práh

EXTREME RC 2 Ploché, Dub Milano 1, s ocelovou zárubní

tři zesílené tříprvkové závěsy

spodní zámek bezpečnostní trny proti vylomení

práh z nerezové oceli (90 mm)regulovaný protiplech v ocelové 
zárubni (ZA PŘÍPLATEK)

Bezpečnostní třída RC 2
Akustická izolace 
Rw=37 dB

 EXTREME RC 2
bezpečnostní dveře třídy RC 2, 37 dB

horní zámek

Dveře EXTREME RC 2
Dveře EXTREME RC 2 jsou vybaveny dvěma čepovými zámky, vložka-
mi tř. B a také trny proti vylomení, mají:
• bezpečnostní třídu RC 2 dle ČSN EN 1627
• akustickou izolaci Rw=37 dB (37–41 dB)
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80 - 100 50-51 mmtřída 4 PROJEKTRC 2 Rw 37dB
D1 35

AQUA STOP

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze 
zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo  
Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5-vrstvá konstrukce v rámu z překližky z měkkého dřeva.Křídlo 

je opláštěné speciální deskou se dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDFdeskou. 

Dostupné v polodrážkové verzi. V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany 

křídla pokryty páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ 

• Dva čepové zámky (rozteč 72 mm)

• Tři zesílené tříprvkové závěsy ve stříbrné barvě

• Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení

• Ocelová zárubeň vybavena standardním nerezovým prahem (90 mm).

ZÁRUBNĚ 

•  Kovová zárubeň rohová, o šířce profi lu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně 

zinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. 

•  Je vybavena třemi závěsy, obvodovým těšením, osmi montážními hmoždinkami a 

prahem z nerezové oceli (90 mm).

• Zárubeň PROJEKT BIS 

POZNÁMKY 

• Třída akustické izolace Rw=37 dB (rozmezí 37÷41dB)

•  Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP 

v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax

ZA PŘÍPLATEK 

• kukátko

• rozměr „100”

• ocelová zárubeň: barva černá

• křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II

• křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve svislé struktuře dřeva

• intarzie v syntetických površích (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)

• intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)

• křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý

• křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)

• křídlo: přírodní dýha Ořech

• zárubeň: barvy - SKUPINA II

• profi l kovové zárubně pro PROJEKT BIS

• rozšíření profi lu zárubně od 101 do 150 mm

• rozšíření profi lu zárubně od 151 do 270 mm

• rozšíření profi lu zárubně od 271 do 390 mm

• klika 

DEKORY

TECHNICKÉ INFORMACE

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub, Jesion, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

G
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DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ 
VRSTVUHLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI 
VÝJIMEČNÉODOLNOSTI DVEŘÍ EXTREME PROTI 
NEGATIVNÍMUPŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH 
PROVOZNÍCHPODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCHPRO 
SCHODIŠTĚ,
TEPLOTNÍ ROZDÍLYA 
VLHKOSTVZDUCHU.

DOPORUČUJEME!
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GRANIT RC 3, Beton Tmavý, s ocelovou zárubní

V ceně kompletu dveří
 křídlo
 zárubeň
• kovový práh
• klika s horním štítkem
• dvě cylindrické vložk

GRANIT třída C, Ořech Přírodní, se zárubní a obkladem PROJEKT BIS

GRANIT RC 3
GRANIT RC 3bezpečnostní dveře třídy RC 3, EI 30, 32 dB

4 bezpečnostní trny proti vylomení 

2 háky proti vylomeníprotipožární 
těsnění (Typ II)

profesionální objektové závěsy

lištový zámek Winkhausvícebodový 
hákově-zásuvkový

DVEŘÍ GRANIT RC 3
jsou vyráběny ve dvou type:
Typ I
• bezpečnostní třída RC 3 dle ČSN EN 1627:2012
• akustická izolace Rw=32 dB
• kouřotěsnost
Typ II
• vlastnosti dveří modelu I
• protipožární odolnost EI 30

Bezpečnostní třída RC 3 
Akustická izolace Rw=32 dB
Požární odolnost EI 30 
Kouřotěsnost
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80 - 100 50-51 mmRw 32dB
D1 30

RC 3 třída 4EI30 Sa, S200 PROJEKT

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze 
zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo  
Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

KONSTRUKCE KŘÍDLA

 Výplň křídla tvoří speciální 5-vrstvá konstrukce v rámu z překližky z měkkého dřeva.

Křídlo je opláštěné speciální deskou se dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDFdeskou. 

Dostupne v polodrážkové verzi. V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou 

hrany křídla pokryty páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

• Hákový zámek s přítlačným mechanismem Winkhaus STV

• Bezpečnostní vložka

• Klika s bezpečnostním štítkem SAFE

•  Tři zesílené závěsy trojdílné (dveře s ocel. zárubní) nebo dva objektové závěsy  

(dveře se zárubní PS zesílenou) ve stříbrné barvě

• Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení

•  Navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem, 

na okrajích křídla (s výjimkou spodní hrany)

•  Zárubeň je vybavena bezpečnostním prahem z nerezové oceli v širší verzi (120 mm) 

a zesílením pro samozavírač

ZÁRUBNĚ

•  Kovová zárubeň rohová, o šířce profi lu 100 mm je zhotovena z ocelového, obo-ustran-

ně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena protipožárním těsněním, 

osmi montážními hmoždinkami, zesílením pro samozavírač a kovovým prahem 

z nerezové oceli v širší verzi (120 mm).

• Zárubeň Porta SYSTEM zesílená, o tloušťce zdi 120 až 300 mm, krycí lišta o šířce 80 mm.

• Zárubeň PROJEKT BIS 

•  Zárubeň PROJEKT Premium.

POZNÁMKY

•  Aby byly splněny podmínky stavebního zákona pro protipožární dveře a/nebo 

kouřotěsnosti, je nutno používat samozavírač.

•  V případě použití jiného kování, než navrženého fi rmou PORTA, je nutné se řídit 

pokyny uvedenými v záručním listu.

• Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP 

v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax

ZA PŘÍPLATEK

• kukátko

• rozměr „100”

• dodatečný horní zámek

• pevný řetěz

• horní kování

• horní cylindrická vložka

• ocelová zárubeň: barva černá

• křídlo: barvy laminát CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II

• zárubeň: barvy laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II

• křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve svislé struktuře dřeva

•  intarzie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekce frézované OFFICE – týká se 

modelů 8–9 

• intarzie s fólií (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)

• intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)

• křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý

• křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)

• křídlo: přírodní dýha Ořech

• zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý

• zárubeň: přírodní dýha Satin (další barvy)

• zárubeň: přírodní dýha Ořech

• profi l kovové zárubně pro PROJEKT BIS

• rozšíření profi lu zárubně od 101 do 150 mm

• rozšíření profi lu zárubně od 151 do 270 mm

• rozšíření profi lu zárubně od 271 do 390 mm

CPL HQ 0,2 mm

Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub, Jesion, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ 
VRSTVUHLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI 
VÝJIMEČNÉODOLNOSTI DVEŘÍ GRANIT PROTI 
NEGATIVNÍMUPŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH 
PODMÍNEK,CHARAKTERISTICKÝCHPRO SCHODIŠTĚ, 
TEPLOTNÍ 
ROZDÍLYA 
VLHKOST 
VZDUCHU.

DOPORUČUJEME!

DEKORY

TECHNICKÉ INFORMACE
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ČESKÁ 
NORMA

CN
AQUA STOP
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EXTREME RC 3, Dub Pískový, se zesílenou zárubní PS

EXTREME RC 3, Dub Pískový, se zesílenou zárubní PS Zárubeň Porta SYSTEM4 bezpečnostní trny proti vylo-
meníprotipožární těsnění (Typ II)

Zámek Winkhaus vícebodový 
hákově zásuvkový

2 háky proti vylomení

DVEŘÍ EXTREME
jsou vyráběny ve dvou typech:
Typ I
• třídaRC 3 dle ČSN EN 1627:2012
• akustická izolace Rw=40 dB
• kouřotěsnost
Typ II
• vlastnosti dveří modelu I
• protipožární odolnost EI 30

EXTREME RC 3
bezpečnostní dveře třídy a RC 3, EI 30, 40 dB

V ceně kompletu dveří
•  křídlo
•  zárubeň
• kovový práh
• klika s horním štítkem
• dvě cylindrické vložky

Bezpečnostni třida RC 3
Akusticka izolace Rw=40 dB
Požarni odolnost EI 30
Kouřotěsnost
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80 - 100Rw 37dB
D1 35

PROJEKTEI30 Sa, S200 třída 4RC 3 50-51 mm

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5-vrstvá konstrukce v rámu z překližky z měkkého dřeva.

Křídlo je opláštěné speciální deskou se dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDFdeskou. 

Dostupne v polodrážkové verzi. V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou 

hrany křídla pokryty páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ W CENIE SKRZYDŁA

•  Hákový zámek s přítlačným mechanismem Winkhaus STV s přídavným horním 

zámkem

• Bezpečnostní vložka

• Klika s bezpečnostním štítkem SAFE

• Horní rozeta (SAFE)

•  Tři zesílené závěsy trojdílné (dveře s ocel. zárubní) nebo dva objektové závěsy  

(dveře se zárubní PS zesílenou) ve stříbrné barvě

• Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení

•  Navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem, 

na okrajích křídla (s výjimkou spodní hrany)

• Zárubeň je vybavena prahem z nerezové oceli a zesílením pro samozavírač.

ZÁRUBNĚ

•  Kovová zárubeň rohová, o šířce profi lu 100 mm je zhotovena z ocelového, obo-ustranně 

pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena protipožárním těsněním, osmi 

montážními hmoždinkami a kovovým prahem z nerezové oceli v širší verzi (120 mm).

• Zárubeň Porta SYSTEM zesílená, o tloušťce zdi 120 až 300 mm, krycí lišta o šířce 80 mm.

• Zárubeň PROJEKT BIS

• Zárubeň PROJEKT Premium

POZNÁMKY

•  V případě použití jiného kování, než navrženého fi rmou PORTA, je nutné se říditpo-

-kyny uvedenými v záručním listu.

•  Pevný řetěz je dostupný pouze s ocelovou zárubní ve verzi bez horního zámku 

(dveře otevírané dovnitř).

•  Protipožární dveře - intarzie pouze na obou stranách.

•  Certifi kát výrobku: č. AO209/C5/2019/006.

•  Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP 

v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax

ZA PŘÍPLATEK

• kukátko

• rozměr „100”

• ocelová zárubeň: barva černá

• pevný řetěz

• křídlo: barvy laminát CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II

• zárubeň: barvy laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II

• křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve svislé struktuře dřeva

•  intarzie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekce frézované OFFICE – týká se 

modelů 8–9

• intarzie s fólií (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)

• intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)

• křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý

• křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)

• křídlo: přírodní dýha Ořech

• zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý   zárubeň: přírodní dýha Satin (další barvy)

• zárubeň: přírodní dýha Ořech

• profi l kovové zárubně pro PROJEKT BIS

• rozšíření profi lu zárubně od 101 do 150 mm

• rozšíření profi lu zárubně od 151 do 270 mm

• rozšíření profi lu zárubně od 271 do 390 mm

• klika SAFE 

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub, Jesion, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ 
VRSTVUHLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI 
VÝJIMEČNÉODOLNOSTI DVEŘÍ EXTREME 
PROTI NEGATIVNÍMUPŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH 
PROVOZNÍCHPODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCHPRO 
SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ 
ROZDÍLYA VLHKOST 
VZDUCHU.

DOPORUČUJEME!

DEKORY

TECHNICKÉ INFORMACE
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POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze 
zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo  
Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

ČESKÁ 
NORMA

CN
AQUA STOP
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GRANIT Plné, Ořech Přírodní, s ocelovou zárubní

V ceně kompletu dveří
• křídlo
• zárubeň
• kovový práh
• klika s horním štítkem
• dvě cylindrické vložk

GRANIT třída C, Ořech Přírodní, se zárubní a obkladem PROJEKT BIS

bezpečnostní trny proti vylomení zesílený tříprvkový závěs

lištový vícebodový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky

GRANIT  třída C
Bezpečnostní dveře třídy C a RC3, EI 30, 37 dB

Bezpečnostní třída C a RC 3
Akustická izolace Rw=37 dB
Požární odolnost EI 30 

DVEŘÍ GRANIT kl. C
jsou vyráběny ve dvou typech:
Typ I
• bezpečnostní třída C
• třídaRC 3 dle ČSN EN 1627:2012
• akustická izolace Rw=37 dB
• kouřotěsnost
Typ II
• vlastnosti dveří modelu I
• protipožární odolnost EI 30
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AQUA STOP

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze 
zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo  
Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

80 - 100Rw 32dB
D1 30

PROJEKTEI30třída C RC 3 Sa, S200 třída 4 48-49 mm

Zhlédněte montážní video dveří GRANIT pomocí hmoždinek: 
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv

Zhlédněte montážní video dveří GRANIT pomocí pěny:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnapianke.wmv

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z lepeného jehličnatého dřeva. Křídlo je opláštěné speciálníde-

skou se dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF deskou. Dostupná křídla jsoudopl-

něna hliníkovou intarzií stříbrné nebo černé barvy. Přírodní dýhy v povrchovéúpravě 

polomatný lak. Je to návrh pro ty nejnáročnější osoby, pro které jenejdůležitější 

bezpečnost, založená na materiálech a zpracování nejvyšší kvality.V provedení CPL HQ 

jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

• Vícebodový lištový zámek třídy 4 ENV

• Dvě bezpečnostní vložky třídy C

• Klika s bezpečnostním štítkem

• Horní rozeta

• Tři zesílené čepové závěsy stříbrné barvy

• Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení

• Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm (týká se Granit TYP I)

•  Navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem 

na okrajích křídla

•  Zárubeň je vybavena kovovým prahem z nerezové oceli o šířce 120 mm a také 

zesílení pro samozavírač

ZÁRUBNĚ

•  Kovová zárubeň rohová, o šířce profi lu 100 mm je zhotovena z ocelového,  obo-

ustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena protipožárním 

těsněním, osmi montážními hmoždinkami, zesílením pro samozavírač a kovovým 

prahem z nerezové oceli v širší verzi (120 mm).

• Zárubeň PROJEKT BIS

• Zárubeň PROJEKT Premium

POZNÁMKY

•  Dveře odolné proti požáru by měly být vybaveny klikami s rukojetí s ocelovým jádrem

•  V případě použití jiného kování, než navrženého fi rmou PORTA, je nutné se řídit 

pokyny uvedenými v záručním listu.

•  Akustická izolace Rw=37 dB.

•  Certifi kát výrobku: č. A0209/C5/2018/022.

• Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP 

v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax .

ZA PŘÍPLATEK 

• kukátko

• rozměr „100”

• kovová zárubeň: barva černá

• regulovatelný protiplech (Typ I)

• křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II

•  intarzie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekce frézované OFFICE – týká se 

modelů 8–9

• intarzie s fólií (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)

• intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)

• křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý

• křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)

• křídlo: přírodní dýha Ořech

• profi l kovové zárubně pro PROJEKT BIS

• profi l kovové zárubně pro PROJEKT Premium

• rozšíření profi lu zárubně od 101 do 150 mm

• rozšíření profi lu zárubně od 151 do 270 mm

• rozšíření profi lu zárubně od 271 do 390 mmklika GRANIT PLUS

•  Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP 

v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm

Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub, Jesion, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVUHLINÍKO-
VÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉODOLNOSTI 
DVEŘÍ GRANIT PROTI NEGATIVNÍMUPŮSOBENÍ S
PECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK,
CHARAKTERISTICKÝCH 
PRO SCHODIŠTĚ,
TEPLOTNÍ ROZDÍLY  
A VLHKOST 
VZDUCHU.

DEKORY

TECHNICKÉ INFORMACE

DOPORUČUJEME!

G
R

A
N

IT
 t

ří
d

a
  C



ZÁRUBNĚ

Dveře jsou kompletní jen se
zárubní. Ke každému z nabízených
křídel doporučujeme odpovídající
zárubeň, která doplňuje
celek z hlediska technického
i estetického.

03



Zárubně PORTA SYSTEM
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Zhlédni způsob montáže a regulace závěsu 3D:
https://www.youtube.com/watch?v=JnVZTannVgM&list=PLdg7eh5WCl_9YzzSKNb3GSOFFJ-mXff t1&index=2&t=17s

maximumminimumprofi l zárubně
– široká lišta 80 mm

Porta SYSTEM ELEGANCE, 
Porta SYSTEM ELEGANCE 90°

20 mm

80
 m

m

Portadur
Fólie Premium
Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub, Ořech, Jasan
Přírodní dýha Dub Satin
Akrylátová barva UV

Portadecor
Portasynchro 3D

ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ
BEZPOLODRÁŽKOVÁ
S KRYCÍMI LIŠTAMI 80 MM

Interiérová zárubeň určená pro křídla
v bezfalcové verzi. Jednoduchá na montáž.
Možnost výběru 2 typů spoje záklopů. Spoj 
pod úhlem 45° (Porta SYSTEM ELEGANCE) 
nebo 90° (Porta SYSTEM ELEGANCE 90°).

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Porta SYSTEM ELEGANCE

DEKORY

Portaperfect 3D 
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

NOVINKA

SPOJENÍ ZÁKLOPŮ Porta SYSTEM ELEGANCE 90°

Zarovnaný povrch 
záklopu nadpraží v zárubni 
s přírodní dýhou

Zarovnaný povrch 
záklopu nadpraží 
v zárubni s fólií 
Premium

Zapuštěný záklop 
nadpraží v zárubni 
s Akrylovou barvou UV

Porta SYSTEM ELEGANCE
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REGULACE80 mmVARIANTA 220

22
0

ČESKÁ 
NORMA

CN

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

•  hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi 

dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenstvím

• krycích lišt (záklopů) 80 mm

Poloměr hrany krycí lišty „na hranu” pro přírodní dýhy Standard, Select, Satin.

Poloměr hrany krycí lišty 1,5 mm pro fólie: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur 

a Portacortex, Portaperfect 3D.

Poloměr hrany krycí lišty 3 mm pro laminát CPL HQ 0,2 mm.

Zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet

prvků určených pro složení na místě montáže.

PS ELEGANCE pro křídla Porta GRANDE je potažena podkladovou fólií a povrchově 

upravena akrylátovou barvou vytvrzenou UV zářením.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

• Dva komplety regulovaných 3D závěsů nebo závěsů standard

• Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, 

• V deseti rozpětích šířky zdi od 95 mm do 300 mm:

• „60”, „70”, „80”, „90”, „100” i „120” ÷ „200”.

POZNÁMKY

Zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE 90°  je k dispozici pouze v následujících 

povrchových úpravách:

fólie Premium, Akrylová barva UV, Přírodní dýhy

• Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami

• (např. tapety) a podlahou (např. parkety).

•  Zárubeň lze rovněž objednávat ve verzi „tunel” (tzn. v provedení bez drážky 

a těsnění,závěsů a protiplechu k zámku) - platí pro zárubeň PS ELEGANCE.

Výška zárubně 220 cm dostupné pouze s přírodní dýhou.

Třetí závěs ve standardu - platí pro zárubeň PS ELEGANCE.

ZA PŘÍPLATEK

• zárubeň: dekory CPL laminát 0,2 mm - SKUPINA II - platí pro zárubeň PS ELEGANCE.

• zárubeň: přírodní dýha Ořech

• zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý

• zárubeň: přírodní dýha Černá

• 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)

• třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)

• třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)

• zesílení pro samozavírač

• výška zárubně 220 cm - platí pro zárubeň PS ELEGANCE.

• krycí lišty (záklopy) 100 mm (vztahuje se na výšku 220 cm)

nový 3D závěs (otevřené dveře)3D závěs (zavřené dveře)

PORTA SYSTEM ELEGANCE 
ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI

B
C

95 ÷ 115  
120 ÷ 140

D
E

140 ÷ 160  
160 ÷ 180

F
G
H

180 ÷ 200  
200 ÷ 220  
220 ÷ 240

I
J
K

240 ÷ 260  
260 ÷ 280 
280 ÷ 300

TECHNICKÉ INFORMACE

- REGULACE VE 3 OSÁCH
- TESTOVÁNO NA 200.000 CYKLŮ,
- NOSNOST 60 KG (2 ZÁVĚSY),
-  VŠECHNY VIDITELNÉ ELEMENTY JSOU OPATŘENY POLY-

ESTROVOU BARVOU.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO ZÁVĚSU 3D SIMONSWERK

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI

B
C

95 ÷ 115  
120 ÷ 140

D
E

140 ÷ 160  
160 ÷ 180

F
G
H

180 ÷ 200  
200 ÷ 220  
220 ÷ 240

I
J
K

240 ÷ 260  
260 ÷ 280 
280 ÷ 300

NOVINKA

P
S

 E
L

E
G

A
N

C
E
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maximumminimum
profi l zárubně minimum 
maximum
– široká lišta 80 mm

Porta SYSTEM reverzní

20 mm

80
 m

m

Portadur
Fólie Premium
Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub, Ořech, Jasan
Přírodní dýha Dub Satin
Akrylátová barva UV  

ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ
BEZPOLODRÁŽKOVÁ
S KRYCÍMI LIŠTAMI 80 MM A 
REVERZNÍM OTEVÍRÁNÍM
Doplněk ke kolekcím bezfalcových dveří.
Zavřené dveře Porta SYSTEM a Porta SYSTEM 
reverzní vypadají stejně a umožňují otevření 
dveří v různých směrech: Porta SYSTEM 
ELEGANCE směrem ven a Porta SYSTEM 
reverzní směrem dovnitř. 

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

DEKORY

NOVINKA
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ČESKÁ 
NORMA

CN
REGULACE80 mm

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

•  hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi 

dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenstvím

• krycích lišt 80 mm

• Poloměr hrany krycí lišty „na hranu” pro přírodní dýhy Standard, Select, Satin.

• Poloměr hrany krycí lišty 1,5 mm pro povrchy: fólie Premium a Akrylová barva UV

• Zárubeň je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet

• prvků určených pro složení na místě montáže.

POUŽITÍ

• Křídla určená pro zárubně Porta SYSTEM reverzní:

• lakované kolekce: Porta VECTOR Premium, Porta DESIRE, Porta FOCUS Premium,

•  Porta GRANDE, kolekce s přírodní dýhou: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

• Dva komplety regulovaných 3D závěsů 

• Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ

•  V deseti rozpětích šířky zdi od 95 mm do 300 mm:

„60”, „70”, „80”, „90”, „100” i „120” ÷ „200”.

POZNÁMKY

•  Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami

(např. tapety) a podlahou (např. parkety).

ZA PŘÍPLATEK

• zárubeň: přírodní dýha Ořech

• zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý

• provedení doporučeného křídla s reverzní polodrážkou - příplatek k ceně křídla.

Doporučený závěs 3D SimonswerkRoh zárubně z vnitřní strany

ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI

B
C

95 ÷ 115  
120 ÷ 140

D
E

140 ÷ 160  
160 ÷ 180

F
G
H

180 ÷ 200  
200 ÷ 220  
220 ÷ 240

I
J
K

240 ÷ 260  
260 ÷ 280 
280 ÷ 300

TECHNICKÉ INFORMACE
P

o
rt

a
 S

Y
S

T
E

M
 

re
v

e
rz

n
í

- REGULACE VE 3 OSÁCH
- TESTOVÁNO NA 200.000 CYKLŮ,
- NOSNOST 60 KG (2 ZÁVĚSY),
-  VŠECHNY VIDITELNÉ ELEMENTY JSOU OPATŘENY POLY-

ESTROVOU BARVOU.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO ZÁVĚSU 3D SIMONSWERK
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 PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ
Ocelová Porta SYSTEM

Ocelová Porta SYSTEM Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE

 POZINKOVANÝ
PLECH

Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE
Ocelová Porta SYSTEM

PRODUKT
PORTA STEEL

INTERIÉROVÁ
OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
Ocelová obložková zárubeň, regulovaná.
Má regulační, stylistické a montážní výhody stejné 
jako standardní dřevěná zárubeň Porta SYSTEM 
a Porta SYSTEM  ELEGANCE. Konstrukce z oceli a 
povrchová ochrana
galvanickým a lakovým systémem umožňuje
použití v místnostech vystavených náročným
podmínkám zvýšené vlhkosti nebo změn teploty
. Určeno pro rodinné a bytové domy nebo pro
investiční výstavbu. 

BARVY

 PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ
Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE

NOVINKA

15
ZÁRUKY

LET

*

*Pravidla 15 let záruky https://www.porta.com.pl/dm/warranty15.pdf

NOVINKA

Černá  
MAT

NOVINKA

S
K

U
P

IN
A

 I
S

K
U

P
IN

A
 II

S
K

U
P

IN
A

 II
I

Černá  
struktura

Bílá 
MAT

Popelavá  
MAT

Hnědá 
MAT

Anthracite 
HPL/CPL

Polyesterová barva Premium  

Antracit  
struktura

Anthracite 
HPL/CPL
Antracit
HPL/CPL

Béžová  
MAT

NOVINKA
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REGULACE

Ocelová 
Porta SYSTEM ELEGANCE

ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI

A  95 ÷ 120 mm

B 121 ÷ 145 mm

C 146 ÷ 170 mm

D 171 ÷ 195 mm

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Regulovaná zárubeň je zhotovena z nejkvalitnějšího ocelového pozinkovaného

plechu o tloušťce 1,2 mm.

Zárubeň se skládá z:

• falcové části přizpůsobené šířce stěny a vybavené nezbytným kováním a příslušenstvím

• regulovatelného záklopu v rozmezí -5, +20 mm

• obvodového těsnění,

• čepových závěsů (Ocelová zárubeň Porta SYSTEM)

• 3D závěsy (Ocelová zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

• Tři čepové závěsy panty standard (Ocelová zárubeň Porta SYSTEM)

• Dva závěsy 3D (Ocelová zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE)

• Imbusový klíč*

•  Gumové těsnění na obvodu zárubně v bílé, popelavé, hnědé, krémové, antracitové 

a černé barvě

•  Montážní plechy

• Zesílení pod protiplech zámku

ROZMĚR ZÁRUBNĚ

• „60”, „70”, „80”, „90”, „100” a „120” ÷ „200”

•  K osazení na hotovou podlahu – úroveň „0”.

POZNÁMKY

•  Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami

(např. tapety) a podlahou (např. parkety).

•  Polyesterová barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla  v HPL/CPL 

Antracit.

PŘÍPLATKY

• barva - SKUPINA II 

• barva - SKUPINA III 

• zesílení pro samozavírač 

• práh z nerezové oceli*

• el. protiplech: reverzní nebo averzní* 

* nevztahuje se na bezpolodrážkovou zárubeň

TECHNICKÉ INFORMACE

ODOLNÁ

TECHNOLOGIE

PROVEDENÍ

GARANCE

KVALITY

MODERNÍ

DESIGN

UNIVERZÁLNÍ  

MONTÁŽ

REGULACE OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM

Ocelová
Porta SYSTEM

ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI

A  95 ÷ 120 mm

B 121 ÷ 145 mm

C 146 ÷ 170 mm

D 171 ÷ 195 mm

ROZSAHY ÚSTÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM 

ROZSAHY ÚSTÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
PORTA SYSTEM ELEGANCE

REGULACE OCELOVÉ ZÁRUBNĚ  
PORTA SYSTEM ELEGANCE

D (175)
A (100)

55 55

86
161

D (175)
A (100)

55 55

69
144

+20

+20

-5

-5

ČESKÁ 
NORMA

CN
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 PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ
Regulovaná

Regulovaná Regulovaná bezfalcová

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ 
Regulovaná bezfalcová

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Regulovaná PS 
„na hranu”

 POZINKOVANÝ
PLECH

PRODUKT
PORTA STEEL

ZÁRUBEŇ INTERIÉROVÁ
OCELOVÁ
Výhody tohoto produktu tkví v dokonalém
přizpůsobení všech komponentů systému a
snadné montáži. To vše při zachování příznivé
ceny. Regulovatelnost zárubně umožňuje
bezproblémové dopasování na požadovanou
šíři stěny. Zárubeň může být použita prakticky
ve všech typech místností – v bytech,
kancelářích, hotelech, průmyslových závodech
a také všude tam, kde je potřeba zvýšená
odolnost.

Regulovaná bezfalcová, Regulovaná, 

Regulovaná PS„na hranu” 

NOVINKA

NOVINKA

INVESTIČNÍ
KOLEKCE

BARVY

Černá  
MAT

NOVINKA
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K
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P
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S
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U
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A
 II
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K
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 II
I

Černá  
struktura

Bílá 
MAT

Popelavá  
MAT

Hnědá 
MAT

Anthracite 
HPL/CPL

Polyesterová barva Premium  

Antracit  
struktura

Anthracite 
HPL/CPL
Antracit
HPL/CPL

Béžová  
MAT

NOVINKA
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REGULACE

Regulovaná, Regulovaná 
PS „na hranu”

ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI

A  95 ÷ 120 mm

B 121 ÷ 145 mm

C 146 ÷ 170 mm

D 171 ÷ 195 mm

E 196 ÷ 220 mm

F 221 ÷ 245 mm

G 246 ÷ 270 mm

H 271 ÷ 295 mm

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Regulovaná zárubeň je zhotovena z nejkvalitnějšího ocelového pozinkovaného

plechu o tloušťce 1,5 mm mm (Regulovaná, Regulovaná bezfalcová) nebo 1,2 mm  

(Regulovaná "na hranu").

Zárubeň se skládá z:

• falcové části (se závěsy a otvory pro zámek), montované napevno do stěny,

• bočního panelu zavírajícího, objímajícího stěnu,

• obvodového těsnění,

• čepových závěsů (Regulovaná),

• závěsů 3D (Regulovaná bezfalcová)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

• Tři čepové závěsy standard (REGULOVANÁ zárubeň)

• Dva závěsy 3D (REGULOVANÁ BEZFALCOVÁ zárubeň)

• Imbusový klíč*

•  Gumové těsnění po obvodu zárubně v šedé, hnědé, krémové a antracitové barvě

• Rozpěrné hmoždinky – zárubeň je ukotvena do zděné stěny

• Samořezné vruty – zárubeň je ukotvena do sádrokartonové stěny

ROZMĚR ZÁRUBNĚ

• „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”  a „120” ÷ „200”

•  K umístění na hotové podlaze „0”.

POZNÁMKY

•  Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. 

tapety) a podlahou (např. parkety).

•  Polyesterová barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v HPL/CPL 

Antracit

PŘÍPLATKY

• barvy - SKUPINA II  

• barvy - SKUPINA III 

• regulovatelný protiplech* 

• zesílení pro samozavírač 

• práh z nerez oceli*

• el. protiplech: reverzní nebo averzní 

TECHNICKÉ INFORMACE

Regulovaná bezfalcová

ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI

B 120 ÷ 145 mm

C 146 ÷ 170 mm

D 171 ÷ 195 mm

E 196 ÷ 220 mm

F 221 ÷ 245 mm

G 246 ÷ 270 mm

H 271 ÷ 295 mm

A (100)

56 45

(A 61) 
(B-H 71)

H (275)
+20-5

ROZSAHY REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ
  

REGULACE REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ

H (275)
B (125)

66 55

71

+20-5

ROZSAHY REGULOVANÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ REGULACE REGULOVANÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ

* nevztahuje se na bezpolodrážkovou zárubeň

ODOLNÁ

TECHNOLOGIE

PROVEDENÍ

GARANCE

KVALITY

MODERNÍ

DESIGN

UNIVERZÁLNÍ  

MONTÁŽ

ČESKÁ 
NORMA

CN
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PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ
Ocelová rohová MALÁ PLUS

 PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ
Ocelová rohová VELKÁ bezfalcová

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ
Ocelová rohová VELKÁ

 POZINKOVANÝ
PLECH

Rohová VELKÁ Rohová VELKÁ bezfalcová

Rohová VELKA bezfalcová

Ocelová rohová MALÁ PLUS a VELKÁ

INTERIÉROVÉ OCELOVÉ 
ZÁRUBNĚ
Využití nejvyšších světových standardů,
nejmodernějších technologií a vynikajících
materiálů nám umožnilo vyrábět zárubně
z pozinkované nebo nerezové oceli. Jedná se
o vysoce kvalitní výrobek, použitelný všude tam,
kde jsou instalovány vysoce odolné dveře.
Díky automatické lince práškového lakování
je povrch použitého plechu dokonale hladký
a chráněný proti korozi.

NOVINKA

PRODUKT
PORTA STEEL

NOVINKA

INVESTIČNÍ
KOLEKCE

BARVY

Černá  
MAT

NOVINKA
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Černá  
struktura

Bílá 
MAT

Popelavá  
MAT

Hnědá 
MAT

Anthracite 
HPL/CPL

Polyesterová barva Premium  

Antracit  
struktura

Anthracite 
HPL/CPL
Antracit
HPL/CPL

Béžová  
MAT

NOVINKA
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 PRŮŘEZ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 
ROHOVÁ VELKÁ

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Rohové ocelové zárubně (MALÁ PLUS, VELKÁ a VELKÁ bezfalcová) jsou zhotoveny 

z ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm. Zárubně jsou dostupné jako 

univerzální nebo levé a pravé. Šířka profi lu zárubně: 64 mm (rohová MALÁ PLUS) nebo 

105 mm (rohová VELKÁ a VELKÁ bezfalcová).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

Rohová MALÁ PLUS a VELKÁ

• Tři čepové závěsy standard

• Imbusový klíč

• Gumové těsnění po obvodu zárubně v šedé, hnědé, krémové a antracitové barvě

• Kotvy usnadňující montáž (rohová MALÁ PLUS)

Rohová VELKÁ pro sádrokartonové stěny:

• Tři čepové závěsy standard

• Imbusový klíč

• Gumové těsnění po obvodu zárubně v šedé, hnědé, krémové a antracitové barvě

•  Speciální kotvy do sádrokartonových stěn usnadňující montáž

(max. do šířky stěny 150 mm)

Rohová VELKÁ bezfalcová

• Dva závěsy 3D

• Gumové těsnění po obvodu zárubně v šedé, hnědé, krémové a antracitové barvě.

ROZMĚR ZÁRUBNĚ

• „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” a „120” ÷ „200”

Ve dvou verzích:

• k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0”

• k zalití do podlahy – úroveň „-30”

POZNÁMKY

•  Polyesterová barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla  v HPL/CPL 

Antracit.

PŘÍPLATKY

• barvy  - SKUPINA II  

• barvy  - SKUPINA III 

• regulovatelný protiplech (zár. Rohová VELKÁ)* 

• montážní kolíky (Úhlová zárubeň VELKÁ) 

• rozšíření profi lu zárubně od  110 do 150 mm

• rozšíření profi lu zárubně od 155 do 270 mm

• rozšíření profi lu zárubně od  275 do 390 mm

• zesílení pro samozavírač*  

• práh z nerez oceli*

• el. protiplech: reverzní nebo averzní

TECHNICKÉ INFORMACE

* nevztahuje se na zárubeň rohová VELKA bezfalcová

105

30

55

105

30

40

 PRŮŘEZ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROHOVÁ 
VELKA BEZFALCOVÁ

 PRŮŘEZ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 
ROHOVÁ MALÁ PLUS

64

16
,5

40

ODOLNÁ

TECHNOLOGIE

PROVEDENÍ

GARANCE

KVALITY

MODERNÍ

DESIGN

UNIVERZÁLNÍ  

MONTÁŽ

ČESKÁ
NORMA

CN
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KLIKY

Dokonalým doplněním nabídky PORTA
je široká nabídka klik.

04
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 Kliky
Vzhledem k použité technice tisku
se barva prezentovaného produktu
může lišit od originálu.

LUNA / třída 2

BARCELONA / třída 2

RUMBA / třída 2

zlatá

NOVINKA

Klamka  obyčejná cylindrická WC sada

NOVINKAEUFORIA / třída 2

černá

nikl

černá

chrom

nikl

černá

černá

NOVINKA

NOVINKA

DOPORUČUJEME! Tenká rozeta je moderní forma a třída současně.

chrom

chrom 
szczotkowany

chrom

Klamka  obyčejná cylindrická WC sada

Klamka  obyčejná cylindrická WC sada

Klamka  obyčejná cylindrická WC sada
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CUBE / třída 2

BELLA SLIM / třída 2

 Kliky
Vzhledem k použité technice tisku
se barva prezentovaného produktu
může lišit od originálu.

černá

zlatá

chrom

černá

NOVINKA

PRISMA / třída 2

MAXIMA / třída 2

černá

chrom

černá

NOVINKA

chrom

chrom
kartáčovaný

NOVINKA

NOVINKA

DOPORUČUJEME!   Tenká rozeta je moderní forma a třída současně.

K
L

IK
Y



Dbáme
o životní 
prostředí

Co je enviromentální politika PORTA?
Již 25 let je PORTA lídrem ve výrobě dveří, což znamená, že jsme otevřeni našim zákazníkům
a nabízíme jim nejen celou řadu produktů, ale také jim otevíráme naši společnost. Enviromentální politika PORTA 
se každým rokem stává transparentnějším. Více dbáme o životní prostředí a cílevědomě implementujeme zásady 
udržitelného rozvoje, a také proto jsme se rozhodli získat Enviromentální; prohlášení o produktu (EPD) typu III.

Co je EPD?
Je to enviromentální prohlášení, založené na analýze životního cyklu produktu vydané nezávislou třetí stranou dle  normy 
ČSN EN 15804. Pomáhá vysvětlovat vlastnosti produktu a jeho dopad na životní prostředí během celého životního cyklu 
produktu. EPD je zvláště užitečné pro architekty, designéry a investory při realizaci investičních akci na základě pravidel ECO.

Jaké jsou cíle EPD?
EPD je prohlášení, které jasně představuje vlastnosti vybraného produktu a obsahuje měřitelné informace z sedmi 
různých oblastí, jež mají vliv na životní prostředí. Mimo jiné to jsou: emise CO2, použité suroviny a jejich původ, prohlášení 
o množství a druhu použité energie. Jsou také tady informace o výrobním procesu a struktuře produktu.

POTŘEBUJEŠ PŘESNÉ ROZMĚRY DVEŘÍ?

Tady najdeš tabulky rozměru pro naše novinky.



5
LET

ZÁRUKY

*  5 LET* 
ZÁRUKY NA VŠECHNY PRODUKTY

36 MĚSÍCŮ
NA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ

+ DOPLŇKOVÝCH

24 MĚSÍCU
S VYUŽITÍM SLUŽEB AUTORIZOVANÝCH MONTÁŽNÍKŮ

*  PODROBNÉ PODMÍNKY PROGRAMU JSOU K DISPOZICI NA:
https://www.porta.com.pl/dm/warranty.pdf

POKUD HLEDÁTE:

VYSOKOU KVALITU DVEŘÍ
NOVÁTORSKÝ DESIGN
 CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY A TECHNICKÁ
SCHVÁLENÍ
PROVĚŘENÁ INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ
ROZSÁHLOU DISTRIBUČNÍ SÍŤ
PROFESIONÁLNÍ POPRODEJNÍ SERVIS

TOTO VŠECHNO NAJDETE

V NABÍDCE PORTA DOORS

INTERIÉROVÉ DVEŘE, DŘEVĚNÉ
záruka 24 + 12 měsíců
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SHOWROOM: Adresa: Tel:

• ATEX GROUP, S.R.O. Za strašnickou vozovnou 3438/20, Praha-Stršnice 224 253 010

• ATEX GROUP, S.R.O. Strkovská 188, Planá nad Lužnicí 381 291 318

• DEOKORK S.R.O. Jaktáře 1664, Uherské Hradiště 572 540 811

• DOMESTYL S.R.O. Studentská 1655/1b, České Budějovice 774 331 715

• DŘEVO TRUST, A.S. U Haldy 189, Ostrava 606 773 653

• DŮM PARKET  PODLAHÁŘSTVÍ KLÍMA S.R.O. Bezručova 32, Plzeň 603 867 683

• EVANS SPOL. S R.O. Baška 486, Baška (u Frýdku-Místku) 725 055 883

• KOBERCE SENZA  PODLAHOVÉ CENTRUM Masarykova tř. 1805, Teplice 603 774 557

• MAPETO PODLAHY S.R.O. Jeremiášova 3, Povel, Olomouc 777 727 397

• MB INTERIÉRY, S.R.O. Staroměstské Náměstí 86, Mladá Boleslav 773 955 333

• PODLAHOVÉ CENTRUM JEHLA Kafkova 1343/4, Olomouc 724 087 813

• PODLAHOVÉ CENTRUM JEHLA Československé armády 34A 2116, Zábřeh 724 783 381

• PODLAHOVÉ CENTRUM JEHLA V Zahrádkách 4, Svitavy 601 580 724

• PODLAHOVÉ CENTRUM JEHLA Dráby 898, Vysoké Mýto 724 783 385

• PODLAHOVÉ CENTRUM JEHLA P. Jilemnického 986, Polička 724 783 387

• PODLAHOVÉ CENTRUM JEHLA Dobrovského 1597, Rychnov nad Kněžnou 775 067 799

• PODLAHOVÉ CENTRUM JEHLA Dr. E. Beneše 691, Česká Třebová 724 783 386

• SVARTES, S.R.O. Chodovice 19, Holovousy 493 620 210

• WEISS INTERIER PORTA S.R.O. K Tobulkám 2346/3, Ostrava-Martinov 608 264 260

• WOODCOTE CZ, A.S. Kolbenova 29, Praha 9-Hloubětín 602 160 105

• WOODCOTE CZ, A.S. Letná 618/32, Liberec 702 212 018

• WOODCOTE CZ, A.S. Fáblovka 553, Pardubice 720 043 073

• WOODCOTE CZ, A.S. Milady Horákové 1437, České Budějovice 702 119 126

• WOODCOTE CZ, A.S. Třídvorská 1, Kolín 5 317 070 071

• WOODCOTE CZ, A.S. roh ulic Líšeňská / Viniční, Brno 724 444 703

• WOODCOTE CZ, A.S. Za Olomouckou 4422, Prostějov 739 389 315

• WOODCOTE CZ, A.S. Vřesinská 2367/11, Ostrava 724 522 940

• WOODCOTE CZ, A.S. Ke Stadionu 2217, Kladno 608 200 453

• WOODCOTE CZ, A.S. K Jezu 586/1, Plzeň 377 432 100

• WOODCOTE CZ, A.S. Luby 165, Klatovy 376 333 333

• WOODCOTE CZ, A.S. Pražská 57, Sušice 723 132 327

www.portadoors.cz 

NAVŠTIVTE NÁS V JEDNOM Z NAŠICH PARTNERSKÝCH SHOWROOMŮ
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