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i   A gyártó azonosítóját megtalálja az ajtólapon a zár fölött.
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 TERMÉSZETES FURNÉROS 

BELTÉRI AJTÓK 
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 A természetes furnér ajtók  az igényes 
vásárló számára készültek, akik számára 
a természet varázsa alapvető esztétikai 
érték. A változatosság és az egyediség 
nagyon keresett tulajdonságai ennek a 
terméknek. 
A természetben nincsenek azonos 
formák vagy életmódok, és a fa 
változatossága bizonyítja 
természetes eredetét.



 VEKTOR
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 Natura  VEKTOR

 Natura VEKTOR J, Tölgy 1

 modell V modell U

 Natura VEKTOR J, Tölgy 1

 Natura VEKTOR kollekció - ajtók 
természetes furnérban: Fehér Tölgy Szatén. 
A kollekció a Porta VECTOR modellek 
leggyakrabban választott dekoratív marási 
mintáiból áll, plusz egy ÚJDONSÁG - a J 
minta.

 ÚJDONSÁG

 modell B  modell E  modell J

 ÚJDONSÁG MAGASSÁG 220
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120 - 20060 - 100 40 mm

 dekoratív marás közelről - Standard Természetes Furnér látható textúrája

 Hagyja, hogy szálljon a képzelete! Van egy saját modell ötlete?
 Bármelyik marást választhatja a Porta KONTRAKT-on keresztűl.

 AJTÓLAP SZERKEZETE

 Kerettel erősített stabilizáló betét. Szerkezetileg egy vékony forgácslap, amely kiváló 

minőségű természetes furnérral van borítva. Az ajtólap felülete ökológiai vízbázisú 

lakkokkal védett. Furatolt faforgácsbetét - felárért. 

 GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

•   A falcos ajtók 3db PRIME pánttal, a falc nélküli ajtók 2db 3D pánttal vannak felszerelve

– a pántok a tokhoz vannak csomagolva.

• Zár fényes előlappal (ezüst vagy arany): standard zár, WC zár vagy biztonsági zár

•  Kerek kagylókilincs (tolóajtóhoz)

 AJTÓTOK

 Ajánlott falcos tokok: 

• Porta SYSTEM

• MINIMAX

• FÉM

 Ajánlott falc nélküli tokok: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE 

• Porta SYSTEM ELEGANCE  90 fok

 MEGJEGYZÉSEK

•   Műszaki Engedély AT-15-6515/2016, ITB Varsó. 

•   Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók.   

 A passzív ajtólap panel elérhető méretei: „30”, „40”, „50” - marás nélkül.

•  A kétszárnyú ajtólapokat nem lehet mágneszárral felszerelni.

•  Ajtócsukóra való megerősítésnél a harmadik pánt ajánlott.

• Magasság: „220”: feltöltés – furatolt faforgács betéttel; három standard ajtópánttal

• A PRIME ajtópántok és 3D ajtópántok – együtt vannak csomagolva az ajtó tokkal. 

•  Az E modellnél vízszintes faerezettel, a többi modellnél függőleges erezettel.

• Rendelhető szabványméretek: PN és CSN.

 TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

•  „100”-as méret 

•  furatolt faforgácsbetét

• A szárny magassága „220”

•  Mágneses zárral, aminek az előlapja rozsdamentes acél

• Fehér, fekete színű mágnese zárral a falc nélküli ajtóknál

• kilincs rozettával

•  szellőző lyuksor vagy szellőzőz alsó kivágás 

•  rövidítésre való előkészítés (maximum 60 mm) 

•  arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)     

•  harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)       

•  harmadik 3D pánt - ezüst, fehér vagy fekete színű (felárként az ajtó tok árához adva)

•   ajtócsukóra való megerősítés (harmadik pánt ajánlott) 

•  kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó) 

•  ovális kagylókilincs  tolóajtóhoz

SZÍNEK

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

 Tölgy 1

 Természetes furnér Tölgy  

  A furnér különleges természetes jellegénél fogva, a felületen 
árnyalati és rajzolati eltérések keletkezhetnek. A felület ezen 
jellemzői nem adhatnak okot az esetleges panasztételre.

 Fehér
Tölgy

 Szatén Természetes Tölgy furnér 

furatolt faforgácsbetét

220 opció

22
0

papírrácsbetét
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Natura LOFT 1.1,  Tölgy 1, csíkos

Natura LOFT 1.1,  Tölgy 1, virágos

1.1,  Tölgy 1 - 
virágos

1.1,  Kőris

1.1,  Tölgy 1 - 
csíkos

1.1,  Dió

Natura LOFT

 ÚJDONSÁG

 A Natura LOFT egy olyan kollekció, amely 
új perspektívákat nyit a belsőépítészet 
terén. A fő vezérmotívum az időtlen fekete, 
amely megjelenik az ajtó toknál és minden 
tartozékánál.
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60 - 100 40 mm

  A furnér különleges természetes jellegénél fogva, a felületen 
árnyalati és rajzolati eltérések keletkezhetnek. A felület ezen 
jellemzői nem adhatnak okot az esetleges panasztételre.

furatolt faforgácsbetétpapírrácsbetét

 zár előlap

 AJTÓLAP SZERKEZETE

  A lap betétje "papírrácsbetét" vagy kerettel erősített furatolt faforgácsbetét (opció felár 

ellenében). Az egész összeállítást természetes furnér borítja. 

A kollekció jellegzetessége a fekete élek (az ajtólap  éle) és a fekete kiegészítők használata.

 GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN 

• Két 3D fekete ajtópánt 

• Mágneses zár, amelynek az előlapja egyezik az ajtólap színével - Fekete

 AJTÓTOK

•  Porta SYSTEM ELEGANCE - Fekete

• Porta SYSTEM ELEGANCE  90 fok - Fekete

 MEGJEGYZÉSEK

•  Műszaki Engedély AT-15-6515/2016, ITB Varsó.

•  A halvány lyukakkal ellátott töltőrendszer alapkivitelben előkészíti  a rövidítést.

•  Három pánt a „100” méretű ajtólapoknál.

• 3D pánttal vannak felszerelve – a pántok a tokhoz vannak csomagolva.  

• Rendelhető szabványméretek: PN és CSN.

 TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

•  „100” méret 

•  furatolt faforgácsbetét 

•  szellőző alsó kivágás    

•  harmadik pánt 3D (felár a tok árában)       

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

LAP SZÍNEK TOK SZÍNEK

 3D pántok az ajtó tok színében

 Tölgy 1

 Természetes furnér Tölgy  

 Természetes furnér Kőris  

 Kőris

 Természetes furnér Dió 

 Dió

 virágos

 virágos

 Fekete

 Természetes  furnér Select  

 ÚJ csíkos és virágos

N
a

tu
ra

 L
O

F
T
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SEVILLA  tele, Fehér Tölgy

 oldal
panel I 

 oldal
panel J 

SEVILLA
üveg

SEVILLA
tele 

SEVILLA, MADRID 

MADRID
tele 

MADRID
1/3 üveges

MADRID
2/3 üveges

MADRID
3/3 üveges

SEVILLA  tele, Fehér Tölgy

A klasszikus ajtók szépsége.

 FIGYELEM

 ÚJDONSÁG
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120 - 20060 - 100 40 mmKERET
ÉS PANEL

 MAGAS
 ELLENÁLLÁS

 Fehér
Tölgy

 Tölgy 1

 Természetes furnér Tölgy  

Tabacco

 Világos
Tölgy

Mocca

 Winchester
Tölgy

Nero

 Barna
Tölgy

Szatén Természetes furnér Tölgy  

  A furnér különleges természetes jellegénél fogva, a felületen 
árnyalati és rajzolati eltérések keletkezhetnek. A felület ezen 
jellemzői nem adhatnak okot az esetleges panasztételre.

SEVILLA - egyszerű panel profi l

keret és panel szerkezet

MADRID - egyszerű panel profi lMADRID - dekoratív profi lú keret

 AJTÓLAP SZERKEZETE

 Az ajtólap kerete kíváló minőségű fából és MDF-ből készül. Kerete kétoldalúan magas 

minőségű természetes furnérral borított. Az alkalmazott technológiának köszönhetően 

az ajtólapra jellemző a vetemedéssel szemben való nagy ellenállóság. A szárny felülete 

környezetbarát, UV-technológiával kezelt, víz alapú lakkal védett (fél matt). Matt festett 

felülettel. Az ajtólapok profi lja 20 fok.

 GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN 

• Zár, ezüst vagy arany fényes felülettel: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras

• A falcos ajtók 3db PRIME pánttal, a falc nélküli ajtók 2db 3D pánttal vannak felszerelve

– a pántok a tokhoz vannak csomagolva.

• Üveg edzett matt 

•  Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve. Szellőzőrés esetén maximum 

40 mm-rel való rövidítésre előkészítve

•  Kagylókilincs (tolóajtóra)

•  Üvegrögzítő tömítés

 AJTÓTOK

 Ajánlott falcos tokok:  

• Porta SYSTEM

• MINIMAX

 Ajánlott falc nélküli tokok: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE 

• Porta SYSTEM ELEGANCE  90 fok

 MEGJEGYZÉSEK

•  Műszaki Engedély AT-15-6515/2016, ITB Varsó. 

•  Ajtószárnyak festetlen változatban is, a standard termék árán

• Szellőző lyuksor ezüst vagy aranyozott változatban, 1 szett

• PRIME vagy 3D ajtópántok – a pántok a tokhoz vannak csomagolva.

•  Az ajtólap rendelhető festetlen változatban is - a standard termék áráért. Kétszárnyú 

ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. 

• A kétszárnyú falc nélküli ajtókat passzív és aktív szárnyként kell rendelni. 

• A kétszárnyú ajtólapokat nem lehet mágneszárral felszerelni. Oldal panel méret 40.

• Rendelhető szabványméretek: PN és CSN.

 TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

• „100” - as meret

• arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)

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

• harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)

• tükör az egyik oldalon (SEVILLA)

• Fehér Tölgy - Szatén furnér

• alsó kivágás, rés vagy szellőző lyuksor

• ovális kagylókilincs tolóajtóhz

• kampós zár tolóajtóhoz

• mágneses zárral

• fehér, fekete színű mágneses zárral a falc nélküli ajtóknál

• takaró elem a kétszárnyú ajtóknál

• kilincs rozettával 

SZÍNEK

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

S
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Tolóajtó rendszerek

Tolóajtó rendszer EFEKT, Homok Tölgy

EFEKT

Zárt ajtó

Nyitott ajtó

ÚJDONSÁG
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60 - 80PRÉMIUM
FESTÉK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólapbetét furatolt faforgács. Az ajtólap HDF lemezzel borított.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

• Vezető sín

MEGJEGYZÉSEK

• Kampós zár nem rendelhető hozzá.

•  A rendszert három mérettel kisebb nyílásba történő beépítésre tervezték, pl. a nyílás 

"60" -> a lap "90"

• Műszaki engedély AT-15-6515/2016.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

• A „100” és „110” méretek esetében

• Hosszanti fogantyú a tolóajtóhoz 

P
o

rt
a

 E
F

E
K

T

SZÍNEK

Skandináv 
Tölgy

Havanna 
Tölgy

Kaliforniai 
Tölgy

Malibu 
Tölgy

Portaperfect 3D Fólia  

Fehér

Prémium Festék  

Gladstone / Halifax  

Homok 
Tölgy

Fehér
Tölgy

Barna
Tölgy

Természetes 
Halifax

ÚJ

TECHNIKAI PARAMÉTEREK



 BELTÉRI BEJÁRATI AJTÓK

  A bejárati ajtók kollekciója ellenálló 
ajtókat kínál, amelyek megóvnak minket 
a betolakodóktól. Bemutatjuk Önöknek a 
már jól ismert bejárati és technikai ajtókat, 
melyek ezen belül lehetnek hanggátló és 
tűzgátló ajtók. 

02

 A CPL HQ-val és az AQUA STOP szimbólummal jelölt Gladstone / Halifax 
gyártmányú termékek alját a TechnoPORTA technológia védi 
a nedvességtől.

AQUA STOP



 Hanggátló 32 dB
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  Hanggátló 27 dB, 32 dB

 Hanggátló 32 dB, Fehér

 Hangszigetelési osztály:
Rw=27 dB
Rw=32 dB

 Tele, Fehér

 A szett tartalma: 
• ajtólap
• ajtótok

 Cilinderbetéthez zár

 Háromrészes pánt Ajtólapban elhelyezett 
automata küszöb

  AZ AJTÓK HANGSZIGETELÉSI OSZTÁLYOZÁSA:

• Rw=27 dB (27–31 dB)*
• Rw=32 dB (32–36 dB)*

 * A vizsgálatok részletes eredménye megtalálható honlapunkon: www.porta.com.pl
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60 - 100Rw 32dB
D1 30

PROJEKTRw 27dB
D1 25

44-45 mm40-41 mmAQUA STOP

többrétegű 
faforgácsbetét 32 dB

furatolt faforgácsbetét
+ ólomréteg (Röntgen)

furatolt faforgácsbetét
27 dB

 GYÁRI TARTOZÉKOK 

•  Három pánt vagy három részes alsó pánt (fém toknál)

•  Zárszerkezet cilinderbetéthez

•  Ajtólapban elhelyezett automata küszöb

•  Ajtótok

•  Tok tömítés

•   HQ CPL és Gladstone/Halifax felületű ajtólapoknál a függőleges él ABS szalaggal van 

védve

 AJTÓTOK 

• Porta SYSTEM utólag szerelhető, állítható tok (27 dB).

•  Megerősített Porta System állítható tok (32 dB ajtó).

•  100 mm-es acél saroktok. 

• PROJEKT, PROJEKT PRÉMIUM tok.

 MEGJEGYZÉSEK

•  Nemzeti Műszaki Értékelés ITB-KOT-2017/0096 verzió 1 (Rw=27 dB).

•  Nemzeti Műszaki Értékelés ITB-KOT-2017/0007 verzió 1 (Rw=32 dB)  

•  Akusztikai osztály Rw=27 dB (27÷31 dB tartomány) D
1
=25 dB.

•   Akusztikai osztály Rw=32 dB (32÷36 dB tartomány) D
1
=30 dB 

•  A minimum ajtólap szélesség a modellekhez kerettel: keret 1 – 444 mm, keret 2 – 

644 mm, keret 3 – 468 mm, keret 4 –744 mm.

•   „60” méretű ajtólap csak tele változatban rendelhető. 

• Alsó él CPL HQ-val és Gladstone / Halifax-szal készült, nedvességtől védve 

a TechnoPORTA AQUA STOP technológiával.

• Rendelhető szabványméretek: PN (27dB).

• Rendelhető szabványméretek: PN (32dB)

 TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

•  „100”-as méret

•   ajtólap: CPL 0,2 mm és 0,7 mm színek – CSOPORT II

• tok: CPL 0,2 mm színek – CSOPORT II 

•  ajtólap: Gladstone/Halifax színek függőleges erezettel 

•  intarzia a szintetikus felületeken (1 oldalon vagy mindkét oldalon, 2 x áron)    

•  intarzia a furnéros felületeken (1 oldalon vagy mindkét oldalon, 2 x áron)       

•  ajtólap: Szatén természetes furnér Fehér Tölgy 

•  ajtólap: Szatén természetes furnér Tölgy (több színben) 

•  ajtólap: Természetes furnér Dió 

•  tok: Szatén természetes furnér Fehér Tölgy 

•  ajtólap: Szatén természetes furnér Tölgy (több színben) 

•  ajtólap: Természetes furnér Dió 

•  fém tok: színek – CSOPORT II 

•  Fém tok profi lja a PROJEKT BIS takáróléchez 

•  Fém tok profi lja a PROJEKT PRÉMIUM takáróléchez 

•  Tok bővítése 80 mm-ről 100 mm-re   

•  Tok bővítése 101 mm-ről 150 mm-re  

•  Tok bővítése 151mm-ről az 270mm-re  

•  Tok bővítése 271 mm-ről 390 mm-re  

•  ajtócsukóra megerősítés (fém tok)  

•  dűbel (fémtok)  

•  falazó karommal (fémtok)  

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

 Select Természetes Furnér
Standard Természetes Furnér, Kőris, Dió
Standard Természetes Furnér Szatén

 FIGYELEM! Minden furnéros felület rendelhető függőleges vagy 
vízszintes mintázattal (az ajtólapra vonatkozik, kivéve a Term. Furn. 
Kőris és Dió).

 FIGYELEM! A bejárati ajtók esetében CPL laminátot vagy Gladsto-
ne/ Halifaxot ajánlunk, főként a középületeken való felhasználáshoz.

SZÍNEK

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

2
7

 d
B

, 3
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B



18

 Hangszigetelési osztály:
Rw=37 dB

automata küszöb

INNOVO 37 dB

INNOVO 37 dB,   Porta Kontrakton keresztűl rendelhető megoldás

 A szett tartalma: 
• ajtólap
• ajtótok

 Tele - fém ajtótok
  háromrészes pánt

zár cilinderbetéthez előkészítve

  háromrészes pánt

  AZ AJTÓK HANGSZIGETELÉSI OSZTÁLYOZÁSA:

• Rw=37 dB (37–41 dB)

 ÚJDONSÁG
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60 - 100 44 mmosztály 4Rw 37dB
D1 35

AQUA STOP

akusztikus konstrukció

  SZÍNEK

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

 AJTÓLAP SZERKEZETE  

  A lap speciális 3 rétegű INNOVO akusztikai szerkezetű, ragasztott puhafából készült 

keretben. Az ajtót HDF tábla borítja. Falcos változatban érhető el. A lap éle ABS 

szalaggal van borítva.

 GYÁRI TARTOZÉKOK  

•  Két vagy három  háromrészes pánt

•   Cilinderbetéthez történő előkészítéssel ellátott zár - 3.osztály PN-EN 12209 szabvány 

szerint

•  Automata küszöb szigetelés

 AJTÓTOK

• Porta SYSTEM állítható ajtótok, a fal vastagsága 120 mm-től 300 mm-ig. 

•  Fém saroktok 100 mm-es profi l mérettel, amely 1,5 mm vastagságú gagalvanizált 

acéllemezből került kialakításra.

 MEGJEGYZÉSEK 

•  Standard PN EN 14351-2:2018-12 

•  Amennyiben a PORTA ajánlatban található tartozékoktól eltérő tartozékok kerülnek 

alkalmazásra, fi gyelembe kell venni a garancia kártyákat.

•  Az ajtó 9x9 mm-es csapos zárral van ellátva. A PORTA kínálatából kiválasztott kilin-

csekhez venni kell egy fém szűkítőt a 9/8 zárhoz.

• Csak tele változatban rendelhető, intarziával.

• Csak az intarziával vagy dekoratív kerettel ellátott sima modellek állnak rende-

kezésre. Alsó éle nedvességtől védve a TechnoPORTA AQUA STOP technológi-

ával.

• Rendelhető szabványméretek: PN.

 TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR) 

• „100”-as méret 

• ajtólap: CPL 0,2 mm és 0,7 mm színek – CSOPORT II 

•  tok: CPL 0,2 mm színek – CSOPORT II 

•  ajtólap: Gladstone/Halifax színek függőleges erezettel 

•  intarzia a szintetikus felületeken (1 oldalon vagy mindkét oldalon, 2 x áron)    

•  fém tok: színek – CSOPORT II 

•  tok bővítése 101 mm-ről 150 mm-re  

•  tok bővítése 151mm-ről az 270 mm-re  

•  tok bővítése 271 mm-ről 390 mm-re mm 

• kilincs rozettával 

TECHNIKAI PARAMÉTEREK
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 FIGYELEM! A bejárati ajtók esetében CPL laminátot vagy Gladsto-
ne/ Halifaxot ajánlunk, főként a középületeken való felhasználáshoz.
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SILENCE 37 dB, EI 30

 SILENCE, Tölgy Milano 5

 Hangszigetelés 
Rw=37 dB
 Tűzállóság 30 min
Füstszigetelés

 A szett tartalma:
• ajtólap
• ajtótok

 Tele, Tölgy Milano 5, állítható tokkal
 megerősített ajtópántok

 zár cilinderbetéthez

 automata küszöb

  AZ AJTÓK HANGSZIGETELÉSI OSZTÁLYOZÁSA:

• Rw=37 dB (37–41 dB)*

 * A vizsgálatok részletes eredménye megtalálható honlapunkon: www.porta.com.pl
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80 - 100 49-50 mmEI30 osztály 4Sa, S200 PROJEKTRw 37dB
D1 35

  SZÍNEK

 AJTÓLAP SZERKEZETE  

 Az ajtólap betétje 5 réteges speciális szerkezettel került kialakításra, amely Porta 

Silence® akusztikus védelmet nyújt. A belső keret fenyőfából és idompréselt lemezekből 

készült. Ezek falcos és falc nélküli változatban állnak rendelkezésre. CPL HQ és 

Gladstone/Halifax felület esetén az ajtólap függőleges éle ABS szalaggal van befedve.

 GYÁRI TARTOZÉKOK  

•  Két vagy három nagy teherbírású technikai pánt

•  MDF tok falcos változata – 4 darab pánt

•   Cilinderbetéthez történő előkészítéssel ellátott zár - 3.osztály PN-EN 12209 szabvány 

szerint

•  Automata küszöb szigetelés.

 AJTÓTOK 

•  Az ajtótok két változatban történő megrendelési lehetősége, falcos és falc nélküli 

változatban. 

• Porta SYSTEM állítható ajtótok, a fal vastagsága 120 mm-től 300 mm-ig.

•  Fém saroktok 100 mm-es profi l mérettel, amely 1,5 mm vastagságú galvanizált 

acéllemezből került kialakításra.

• MDF ajtótok 100 mm. 

• tok PROJECT BIS. 

• tok PROJECT PRÉMIUM, kontrakt rendelésen keresztül.

 MEGJEGYZÉSEK 

•  Nemzeti Műszaki Értékelés ITB-KOT-2017/0007 1 verzió.

•   Megfelelőségi Tanúsítvány 020-UWB-0567/W A 

•  Műszaki Engedély specifi  kációnak kiegészítése érdekében, a 30 perces tűzállósággal 

rendelkező ajtóknál kötelező ajtó behúzó (ajtóütköző) szerkezetet alkalmazni.

•  A tűzállóság biztosításának érdekében, acélbetétes fogantyú használata javasolt. 

•  Amennyiben a PORTA ajánlatban található tartozékoktól eltérő tartozékok kerülnek 

alkalmazásra, fi gyelembe kell venni a garancia kártyákat.

•  Csak az intarziával vagy dekoratív kerettel ellátott sima modellek állnak rendekezésre.

• Tűzgátló ajtók - az intarzia opció csak két oldalon választható. 

•  Alsó él CPL HQ-val és Gladstone / Halifax-szal készült, nedvességtől védve a 

TechnoPORTA AQUA STOP technológiával.

• Rendelhető szabványméretek: PN.

 TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR) 

• „100”-as méret 

• ajtólap: CPL 0,2 mm és 0,7 mm színek – CSOPORT II 

•  tok: CPL 0,2 mm színek – CSOPORT II 

•   ajtólap: Gladstone/Halifax színek függőleges erezettel 

• intarzia a szintetikus felületeken (1 oldalon vagy mindkét oldalon, 2 x áron)     

•  intarzia a furnéros felületeken (1 oldalon vagy mindkét oldalon, 2 x áron)        

•  ajtólap: Szatén természetes furnér Fehér Tölgy

•  ajtólap: Szatén természetes furnér Tölgy (több színben) 

•  ajtólap: Természetes furnér Dió 

•  tok: Szatén természetes furnér Fehér Tölgy 

•  tok: Szatén természetes furnér (több színben) 

•  tok: Természetes furnér Dió 

•  fém tok: színek – CSOPORT II 

•  fém tok profi lja a PROJEKT BIS takáróléchez 

•  tok bővítése 101 mm-ről 150 mm-re  

•  tok bővítése 151mm-ről az 270 mm-re  

•  tok bővítése 271 mm-ről 390 mm-rem  

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AQUA STOP

akusztikus konstrukció

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

 Select Természetes Furnér
Standard Természetes Furnér, Kőris, Dió
Standard Természetes Furnér Szatén

 FIGYELEM! Minden furnéros felület rendelhető függőleges vagy 
vízszintes mintázattal (az ajtólapra vonatkozik (kivéve a Term. Furn. 
Kőris és Dió).

 FIGYELEM! A bejárati ajtók esetében CPL laminátot vagy Gladsto-
ne/ Halifaxot ajánlunk, főként a középületeken való felhasználáshoz.
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 Tele, Természetes Halifax, állítható tokkal  Megerősített acélpánt Háromrészes pánt

 Gumitömítés a az ajtólap
és a küszöb között
(fémtok és MDF tok verziója)

 Cilinderbetéthez zár

INNOVO 42 dB

 A szett tartalma:
• ajtólap
• ajtótok

INNOVO 42 dB,  Természetes Halifax

  AZ AJTÓK HANGSZIGETELÉSI OSZTÁLYOZÁSA:

• Rw=42 dB (42–46 dB)

 Hangszigetelés 
Rw=42 dB
 Tűzállóság 30 min
Füstszigetelés

 ÚJDONSÁG
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80 - 100 62 mmRw 42dB
D1 40

EI30 osztály 4Sa, S200AQUA STOP

 Nem vonatkozik szettben
a Porta System tokkal

tőbbrétegű szerkezet

 GYÁRI TARTOZÉKO K

•  Két pánt - Porta SYSTEM tokhoz, három darab háromrészes pánt - fém tokhoz, négy 

pánt - MDF tokhoz

•  Zárszerkezet cilinderbetéthez - 3 osztály a PN-EN 12209 szerint

•   Automatikus tömítés a  küszöbhöz. Hőmérséklet hatására duzzadó tömítés - csak 

fémtoknál és MDF-nél (EI 30) Rw 42 dB.

 AJTÓTOK 

•  Megerősített Porta SYSTEM utólag szerelhető, állítható tok (DT-AW/PS minta) 

120-300 mm- es falvastagsághoz. 

•  A tok rétegelt lemezből készül.  120 mm profi l szélességű fém saroktok (DT-AW/M)

1,5 mm vastag, két oldalon horganyzott acéllemez¬ből. 

•  Ez magában foglalja a megerősítést ajtócsukóhoz standard.  100 mm-es fi x MDF tok, 

3D állítható pánttal felszerelve. Lehetőség van toktoldó használatára (160 mm-es) - 

kontrakt rendelésen keresztül. Az ajtócsukóra való megerősítés nem opció.

 MEGJEGYZÉSEK 

•  A termék egyedi jóváhagyási dokumentációval kapható.

•  Hangszigetelési osztály Rw=42 dB (42-46 dB).

•   A Műszaki Engedély specifi  kációnak kiegészítése érdekében, a tűzgátlással és 

haggátlással rendelkező ajtóknál kötelező ajtó behúzó (ajtócsukó) szerkezetet 

alkalmazni. Az ajtósínek és -tartók egzotikus fából készülnek, színtelen lakkozással 

vagy festetten.

•   A tűzgátló ajtókat fel kell szerelni rozettás kilinccsel. 

•  Ha ön más kiegészítoket használ, mint amit a Porta ajánl, győződjön meg róla, hogy 

azok a garancia füzet követelményei szerint megfeleljenek.

• Csak tele változatban rendelhető, intarziával.

•  Az ajtó 9x9 mm-es csapos zárral van ellátva. A PORTA kínálatából kiválasztott kilin-

csekhez venni kell egy fém szűkítőt a 9/8 zárhoz.

•  Alsó él CPL HQ-val és Gladstone / Halifax-szal készült, nedvességtől védve a 

TechnoPORTA AQUA STOP technológiával.

• Rendelhető szabványméretek: PN.

 TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR) 

•  „100”-as méret 

•  ajtólap: CPL 0,2 mm és 0,7 mm színek – CSOPORT II 

• tok: CPL 0,2 mm színek – CSOPORT II 

• intarzia a szintetikus felületeken (1 oldalon vagy mindkét oldalon, 2 x áron)

•  fém tok: színek – CSOPORT II  

•  tok bővítése 101 mm-ről 150 mm-re  

•  tok bővítése 151 mm-ről az 270 mm-re  

•  tok bővítése 271 mm-ről 390 mm-re  

•  ajtócsukóhoz való megerősítés a Porta System toknál  

SZÍNEK

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax
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 FIGYELEM! A bejárati ajtók esetében CPL laminátot vagy Gladsto-
ne/ Halifaxot ajánlunk, főként a középületeken való felhasználáshoz.
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 Tele, Természetes Dió (matt)

 Hanggátlás 42 dB

 A szett tartalma:
• ajtólap
• ajtótok

 Hanggátlás 42 dB, Természetes Dió (matt)

 Hangszigetelés 
Rw=42 dB
 Tűzállóság 30 min
Füstszigetelés

 * A vizsgálatok részletes eredménye megtalálható honlapunkon: www.porta.com.pl

 gumitömítés az ajtólap
és a küszöb között
(fémtok és MDF tok verziója)

 Megerősített acélpánt

 gumitömítés az ajtólap
és a küszöb között
(opció Porta System tokkal)

 Cilinderbetéthez zár

  AZ AJTÓK HANGSZIGETELÉSI OSZTÁLYOZÁSA:

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

PROJEKTSa, S200

 Nem vonatkozik szettben
a Porta System tokkal

 GYÁRI TARTOZÉKOK

•  Kettő darab megerősített acélpánt, három pánt az MDF tokhoz (EI 30)

•  Zárszerkezet cilinderbetéthez - 3 osztály a PN-EN 12209 szerint

•  Két darab automata küszöb

•   Ajtólapban és tokban elhelyezett gumitömítés 

• Hőmérséklet hatására duzzadó tömítés - csak fémtoknál és MDF-nél (EI 30) Rw 42 dB.

 AJTÓTOK 

•  Megerősített Porta SYSTEM utólag szerelhető, állítható tok (DT-AW/PS minta) 120- 

300 mm - es falvastagsághoz. 

• A tok rétegelt lemezből készül. 

•   120 mm profi l szélességű fém saroktok (DT-AW/M) 1,5 mm vastag, két oldalon hor-

ganyzott acéllemez¬ből. Ez magában foglalja a megerősítést ajtócsukóhoz standard. 

•  100 mm-es fi x MDF tok, 3D állítható pánttal felszerelve. Lehetőség van toktoldó 

használatára (160 mm-es) - kontrakt rendelésen keresztül. PROJEKT BIS, PROJEKT 

PRÉMIUM tok.

 MEGJEGYZÉSEK 

•   Nemzeti Műszaki Értekelés ITB-KOT-2017/0096 1 verzió. 

•  Megfelelőségi Tanúsítvány 020 UWB-2546/W (nem vonatkozik a 42 dB szettre Porta 

System tokkal

•   Hangszigetelési osztály Rw=42 dB (42-46 dB) 

•  A Műszaki Engedély specifi  kációnak kiegészítése érdekében, a tűzgátlással és 

haggátlással rendelkező ajtóknál kötelező ajtó behúzó (ajtócsukó) szerkezetet 

alkalmazni. 

•  Az ajtósínek és -tartók egzotikus fából készülnek, színtelen lakkozással vagy festetten.

•   A tűzgátló ajtókat fel kell szerelni rozettás kilinccsel. 

•  Ha ön más kiegészítoket használ, mint amit a Porta ajánl, győződjön meg róla, hogy 

azok a garancia füzet követelményei szerint megfeleljenek. 

•  Alsó él CPL HQ-val és Gladstone / Halifax-szal készült, nedvességtől védve a 

TechnoPORTA AQUA STOP technológiával.

• Rendelhető szabványméretek: PN.

 TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR) 

•  „100”-as méret   

•   ajtólap: CPL 0,2 mm és 0,7 mm színek – CSOPORT II

• tok: CPL 0,2 mm színek – CSOPORT II 

• intarzia a szintetikus felületeken (1 oldalon vagy mindkét oldalon, 2 x áron)   

•  intarzia a furnéros felületeken (1 oldalon vagy mindkét oldalon, 2 x áron)     

•  ajtólap: Szatén természetes furnér Fehér Tölgy 

•  ajtólap: Szatén természetes furnér Tölgy (több színben) 

•  ajtólap: Természetes furnér Dió 

•  tok: Szatén természetes furnér Fehér Tölgy 

•  tok: Szatén természetes furnér (több színben)  

•  tok: Természetes furnér Dió 

•  fém tok: színek – CSOPORT II 

•  fém tok profi lja a PROJEKT BIS takáróléchez 

•  fém tok profi lja a PROJEKT PRÉMIUM takáróléchez 

•  tok bővítése 101 mm - ről 150 mm - re  

•  tok bővítése 151mm - ről az 270mm - re  

•  tok bővítése 271 mm - ről 390 mm - re  

•  ajtócsukóhoz való megerősítés a Porta System toknál  

SZÍNEK

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AQUA STOP

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

 Select Természetes Furnér
Standard Természetes Furnér, Kőris, Dió
Standard Természetes Furnér Szatén

 FIGYELEM! Minden furnéros felület rendelhető függőleges vagy 
vízszintes mintázattal (az ajtólapra vonatkozik (kivéve a Term. Furn. 
Kőris és Dió).

 FIGYELEM! A bejárati ajtók esetében CPL laminátot vagy Gladsto-
ne/ Halifaxot ajánlunk, főként a középületeken való felhasználáshoz.

réteges szerkezetű betét
(42 dB)

4
2

 d
B
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 Gumitömítés a az ajtólap
és a küszöb között
(fémtok és MDF tok verziója)

 Megerősített acélpánt

 Gumitömítés a az ajtólap
és a küszöb között
(opció Porta System tokkal)

 Cilinderbetéthez zár

 Hangszigetelés Rw=57 dB
Tűzállóság 30 min
Füstgátlás

 Tele és ajtótok Porta SYSTEM

 Az  ajtó szett ára tartalmazza
• két  lap
• két  tok készlet

PURE,  Természetes Hikora

PURE 57 dB

 ÚJDONSÁG
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EI30 Sa, S200

 Nem vonatkozik szettben
a Porta System tokkal

 FIGYELEM! A bejárati ajtók esetében CPL laminátot vagy Gladsto-
ne/ Halifaxot ajánlunk, főként a középületeken való felhasználáshoz.

akusztikus konstrukció

80 - 100 68-69 mmRw 57dBAQUA STOP

 GYÁRI TARTOZÉKOK 

•  Kettő darab megerősített acélpánt, három pánt az MDF tokhoz (EI 30)

•  Zárszerkezet cilinderbetéthez - 3 osztály a PN-EN 12209 szerint

•  Két darab automata küszöb

•   Ajtólapban és tokban elhelyezett gumitömítés 

• Hőmérséklet hatására duzzadó tömítés - csak fémtoknál és MDF-nél (EI 30) Rw 57 dB.

 AJTÓTO K 

•  Két darab megerősített állítható Porta SYSTEM tok, TYPE DT-AW / PS, készletként 

egy falnyílásba szerelve. A falvastagság 180 mm. A keretgerendák rétegelt lemezből 

készülnek.

•  Két darab fi x MDF tok három db állítható pánttal, készletként egy nyílásba szerelve. 

Az ajtócsukóra való megerősítés nem opció.

 MEGJEGYZÉSEK 

•  A termék egyedi jóváhagyási dokumentációval kapható.

•  Hangszigetelési osztály Rw=57 dB 

•   Két 42 dB-es ajtószárny ugyanazon nyílásba történő beépítésével kapott szigetelés. 

•  A Műszaki Engedély specifi  kációnak kiegészítése érdekében, a tűzgátlással és hag-

gátlással rendelkező ajtóknál kötelező ajtó behúzó (ajtócsukó) szerkezetet alkalmazni .

• Az ajtósínek és -tartók egzotikus fából készülnek, színtelen lakkozással vagy festetten.

•   A tűzgátló ajtókat fel kell szerelni rozettás kilinccsel. 

•  Ha ön más kiegészítoket használ, mint amit a Porta ajánl, győződjön meg róla, hogy 

azok a garancia füzet követelményei szerint megfeleljenek.

•  Csak  tele verzióban érhető el.

•  Az ajtó 9x9 mm-es csapos zárral van ellátva. A PORTA kínálatából kiválasztott kilin-

csekhez venni kell egy fém szűkítőt a 9/8 zárhoz.

• Alsó él CPL HQ-val és Gladstone / Halifax-szal készült, nedvességtől védve a 

TechnoPORTA AQUA STOP technológiával.

• Rendelhető szabványméretek: PN.

 TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR) 

•  „100”-as méret  

•  ajtólap: CPL 0,2 mm és 0,7 mm színek – CSOPORT II 

•   tok: CPL 0,2 mm színek – CSOPORT II 

• ajtócsukóhoz való megerősítés a fém tokhoz

• ajtócsukóhoz való megerősítés a Porta System toknál

SZÍNEK

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax
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 EXTRÉM RC2, Tölgy Milano 1 fém tokkal

 A szett tartalma:
• ajtólap
• ajtótok
• fém küszöb

 EXTRÉM RC2, Tele, Tölgy Miláno 1 fém tokkal

 3 db háromrészes pánt

 alsó zár - 3 retesz  kiemelésgátló csapok

 rozsdamentes acél küszöb 
(90 mm)

 állítható zárfogadó (opcionális) 
 - fémtok

 Betörésbiztos RC2
Hanggátlás Rw = 37 dB

  EXTRÉM RC 2
 RC 2 osztályú betöresbiztos ajtók, 37 dB

 felső zár - 3 retesz

 EXTRÉM RC 2 ajtók
 Az Extrém RC2 ajtók 2 zárral, 3 biztonsági ponttal, B cilinder betéttel 
és kiemelésgátló csappal vannak felszerelve.
Melyek:
• betörésbiztos - RC2 osztály a PN EN 1627:2012 alapján
• hanggátlás Rw=37dB (37-41 dB)*

 * A vizsgálatok részletes eredménye megtalálható honlapunkon www.porta.com.pl
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80 - 100 50-51 mmosztály 4 PROJEKTRw 37dB
D1 35

AQUA STOP

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

 Select Természetes Furnér
Standard Természetes Furnér, Kőris, Dió
Standard Természetes Furnér Szatén

 FIGYELEM! Minden furnéros felület rendelhető függőleges vagy 
vízszintes mintázattal (az ajtólapra vonatkozik (kivéve a Term. Furn. 
Kőris és Dió).

 FIGYELEM! A bejárati ajtók esetében CPL laminátot vagy Gladsto-
ne/ Halifaxot ajánlunk, főként a középületeken való felhasználáshoz.

 AJTÓLAP SZERKEZETE

 Az ajtólap kerete laminált fenyőfából, az ajtólapbetét speciális acélrudakkal erősített 

faforgácsbetétből készült. Az ajtólap, mindkét oldalon, egy réteg alumíniumból és HDF 

lapból áll. Az ajtólapok ezüst vagy fekete berakással, vannak kiegészítve. CPL HQ esetén 

az ajtólap fuggőleges éle ABS szalaggal van befedve. A természetes furnér felületű 

ajtólap be van vonva matt lakkal.

 EGY KOMPLETT SZETT RÉSZEI 

•  Két darab biztonsági retesszel ellátott zár (a kilincs távolsága 72 mm)

•  Ezüst háromrészes pánt (3 db)

•  Négy darab kiemelésgátló csap.

•  ajtótok 

•  Standard rozsdamentes fémküszöb (90 mm)

 AJTÓTOK 

• 100 mm-es acél saroktok. 1,5 mm vastag, két oldalon horganyzott acéllemez. 

• 3 db háromrészes pánttal, gumitömítéssel és nyolc darab szerelő dűbellel.

•  PROJEKT BIS tok.

 MEGJEGYZÉS 

• Norma PN-EN 14351-2:2018-12

•   Hangszigetelési osztály Rw = 37 dB (tartomány 37 ÷ 41 dB). 

•  Alsó él CPL HQ-val és Gladstone / Halifax-szal készült, nedvességtől védve a 

TechnoPORTA AQUA STOP technológiával.

• Rendelhető szabványméretek: PN.

 TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR) 

•  optikai kitekintő 

•  „100”-as méret  

•  állítható zárfogadó fém tokban

•  ajtólap: CPL 0,2 mm és 0,7 mm színek – CSOPORT II 

•  ajtólap: Gladstone/Halifax színek függőleges erezettel 

•  intarzia a szintetikus felületeken (1 oldalon vagy mindkét oldalon, 2 x áron)  

•  intarzia a furnéros felületeken (1 oldalon vagy mindkét oldalon, 2 x áron) 

•  ajtólap: Szatén természetes furnér Fehér Tölgy 

•  ajtólap: Szatén természetes furnér Tölgy (több színben) 

•  ajtólap: Természetes furnér Dió  

•  fém tok: színek – CSOPORT II

• Acélkeret: fekete színű – III OSZTÁLY 

• Árnyékolt fogantyúk

•  fém tok: fekete színben fém tok profi lja a PROJEKT BIS takáróléchez

•  fémtok bővítése 106 mm-ről 150 mm-re  

•  fémtok bővítése 151 mm-ről az 270 mm-re  

•  fémtok bővítése 271 mm-ről 390 mm-re  

•   ajtócsukóra való megerőítés - fém toknál  

SZÍNEK

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

 KÖSZÖNHETŐEN AZ ALUMÍNIUM LAPRÉTEGNEK AZ RC 2 
AJTÓ KIVÉTELESEN ELLENÁLÓ A HASZNÁLATI, HŐMÉR-
SÉKLETI ÉS PÁRATARTALMI KÜLÖNBSÉGEKNEK, MELYEK 
GYAKORIAK A KÖZÖS TERÜLETEKEN.

 FIGYELEM!
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 EXTRÉM RC 3, Homok Tölgy, megerősített PS tokkal

 EXTRÉM RC 3, Homok Tölgy, megerősített PS tokkal  Porta SYSTEM ajtótok 4 betörésbiztos kiemelésgátló 
csap  professzionális pánttal (II. 
típus)

 Winkhaus többpontos 
zár horoggal

 2 betörésbiztos horog

 Az EXTRÉM AJTÓK két különböző típusban készülnek
 két típust ajánlunk:
I. típus
• RC 3 osztály az ENV, PN EN 1627-2012 alapján
• hangszigetelés Rw=37 dB (37- 41 dB)*
• Füstgátlással
II. típus
• Az I. típus tulajdonságai
• tűzgátlás EI 30

 EXTRÉM RC 3
 RC 3 osztályú betöresbiztos ajtók, EI30, 37dB

 A szett tartalma:
• ajtólap
• ajtótok
• kilincs
• cilinderbetét
• fém küszöb

 Betörésbiztos RC 3
Hanggátlás Rw=37 dB
Tűzgátlás EI 30
Füstgátló

 * A vizsgálatok részletes eredménye megtalálható honlapunkon www.portadoors.hu
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80 - 100Rw 37dB
D1 35

PROJEKTEI30 Sa, S200 osztály 4RC 3 50-51 mmAQUA STOP

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

 Select Természetes Furnér
Standard Természetes Furnér, Kőris, Dió
Standard Természetes Furnér Szatén

 FIGYELEM! Minden furnéros felület rendelhető függőleges vagy 
vízszintes mintázattal (az ajtólapra vonatkozik (kivéve a Term. Furn. 
Kőris és Dió).

 FIGYELEM! A bejárati ajtók esetében CPL laminátot vagy Gladsto-
ne/ Halifaxot ajánlunk, főként a középületeken való felhasználáshoz.

 AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete laminált fenyőfából, az ajtólapbetét speciális 5 rétegű erősített fafor-

gácsbetétből készült. Az ajtólap, mindkét oldalon HDF lapból áll. CPL HQ és Gladstone/

Halifax felulet eseten az ajtolap fuggőleges ele ABS szalaggal van befedve.

 EGY KOMPLETT SZETT RÉSZEI 

• Kampós zárak Winkhaus STV reteszelő mechanizmussal

•  Betörésbiztos zárbetét

•  Kilincs, betörés elleni címkéve. SAFE

• Felső zártakaró SAFE 

•  Három darab (fémtok) vagy kettő darab (Megerősített PS tok) megerősített króm 

zsanér.

•  Négy darab kiemelésgátló csap.

•  Kiegészítésként: II.Tipus – hőre táguló, ajtólapfalcba elhelyezett tömítés (kivéve a lap 

alsó élét).

•  A tok rozsdamentes acél küszöbbel felszerelt és megerősitett. 

 AJTÓTOK 

•  100 mm-es acél saroktok. 1,5 mm vastag, két oldalon horganyzott acéllemez 

tűzgátló gumitömítéssel, nyolc darab szerelő dűbel és szélesített kivitelű rozsdamen-

tes küszöbbel (120 mm).

•  Megerősített, állítható Porta SYSTEM tok, 80 mm széles takaróléccel. 120-300 mm-ig

•  PROJEKT BIS tok 

• PROJEKT PRÉMIUM tok Egyedi Használati Dokumentációval kapható

 MEGJEGYZÉSEK

•  Műszaki Engedély ITB-KOT 2017/0007 1 kiadas.

•   Megfelelősegi Tanúsítvány 020-UWB-0567/W.  

•  A törvények betartása érdekében, az épületek szigeteltségével kapcsolatban, a tűz 

és / vagy füstgátló ajtóknál, ajtócsukót kell használni.

•   A tűzgátló ajtókat rozettás kilinccsel kell felszerelni. Ha ön más kiegészítőket használ, 

mint amit a Porta ajánl, győződjön meg róla, hogy azok a garancia füzet követelmé-

nyei szerint megfeleljenek. 

• A merev biztonsági lánc csak a fém tokokhoz rendelhető befelé nyíló ajtók esetében

•  Tűzgátló ajtók - az intarzia opció csak két oldalon választható. 

•  Alsó él CPL HQ-val és Gladstone / Halifax-szal készült, nedvességtől védve a 

TechnoPORTA AQUA STOP technológiával.

• Rendelhető szabványméretek:  PN, CSN.

 TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

•  optikai kitekintő  

•  merev lánc 

•  ajtólap: CPL 0,2 mm és 0,7 mm színek – CSOPORT II  

•  tok: CPL 0,2 mm színek – CSOPORT II  

•  ajtólap: Gladstone/Halifax színek függőleges erezettel  

•  intarzia a szintetikus felületeken (1 oldalon vagy mindkét oldalon, 2 x áron) 

•  intarzia a furnéros felületeken (1 oldalon vagy mindkét oldalon, 2 x áron) 

•  ajtólap: Szatén természetes furnér Fehér Tölgy  

•  ajtólap: Szatén természetes furnér Tölgy (több színben)  

•  ajtólap: Természetes furnér Dió  

•  tok: Szatén természetes furnér Fehér Tölgy  

•  tok: Szatén természetes furnér (több színben)  

•  tok: Természetes furnér Dió  

•  fém tok: színek – CSOPORT II 

•  fém tok: fekete színben 

•  fém tok profi lja a PROJEKT BIS takáróléchez

•  fémtok bővítése 101 mm-ről 150 mm-re  

•  fémtok bővítése 151 mm-ről az 270 mm-re  

•  fémtok bővítése 271 mm-ről 390 mm-re mm  

 KÖSZÖNHETŐEN AZ ALUMÍNIUM LAPRÉTEGNEK AZ 
EXTRÉM AJTÓ KIVÉTELESEN ELLENÁLÓ A HASZNÁLATI, 
HŐMÉRSÉKLETI ÉS PÁRATARTALMI KÜLÖNBSÉGEKNEK, 
MELYEK GYAKORIAK A KÖZÖS TERÜLETEKEN.

 FIGYELMÉBE AJÁNLJUK!

SZÍNEK

TECHNIKAI PARAMÉTEREK
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 GRÁNIT tele, Természetes Dió, fém tokkal

 A szett tartalma:
• ajtólap
• ajtótok
• kilincs
• cilinderbetét
• fém küszöb

 GRÁNIT, C osztály, Természetes Dió, fém tokkal és PROJEKT Bis tokkal

 kiemelésgátló csapok  megerősített, három részes pánt

 többpontos bevésőzár két cilinderbetéthez

 GRÁNIT C osztály
 betöresbiztos ajtók, C osztály, EI30, 32dB

 Betörésbiztos C és RC 3 osztályú
Hanggátlás Rw=32 dB
Tűzgátlás EI 30 

 A GRÁNIT ajtók két különböző típusban készülnek:
 két típust ajánlunk:
I. típus
• „C” betörésvédelmi osztály
• RC 3 osztály az ENV, PN EN 1627-2012 alapján
• hangszigetelés Rw=32 dB (32-36 dB)*
• füstgátlással
II. típus
• az I. típus tulajdonságai
• tűzgátlás EI 30

 * A vizsgálatok részletes eredménye megtalálható honlapunkon www.portadoors.hu
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AQUA STOP 80 - 100Rw 32dB
D1 30

PROJEKTEI30osztály C RC 3 Sa, S200 osztály 4 48-49 mm

 a Gránit ajtók beépítése dübellel - lsd videó www.porta.
com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv

 a Gránit ajtók beépítése púrhabbal - lsd videóvideo www.porta.
com.pl/dm/montazgranitnapianke.wm

 AJTÓLAP SZERKEZETE

 Az ajtólap kerete laminált fenyőfából, az ajtólapbetét speciális acélrudakkal erősített 

faforgácsbetétből készült. Az ajtólap, mindkét oldalon, egy réteg alumíniumból és 

HDF lapból áll. Az ajtólapok ezüst vagy fekete berakással, vannak kiegészítve. CPL HQ 

esetén az ajtólap függőleges éle ABS szalaggal van befedve. A természetes furnér 

felületű ajtólap be van vonva matt lakkal.

 EGY KOMPLETT SZETT RÉSZEI

•  Négypontos bevéső zár (4 ENV osztály)

•  Két darab betörés elleni „C” kategóriájú cilinderbetét.

•  Kilincs, betörés elleni címkéve GRÁNIT, GRÁNIT PLUSZ (felárért)

•  Felső zártakaró

•  Három darab megerősített króm zsanér

•  Négy darab kiemelésgátló csap.

•  Maximum 60 mm-rel rövidíthető az ajtólap (GRÁNIT I. típusra vonatkozik). 

•  Kiegészítésként: II. Típus – hőre táguló, ajtólapfalcba elhelyezett tömítés (kivéve a lap 

alsó élét).

• Ajtótok szélesített rozsdamentes küszöbbel (120 mm).

 AJTÓTOK 

•  100 mm-es acél saroktok. 1,5 mm vastag, két oldalon horganyzott acéllemez. 

Tartozékok: tűzgátló gumitömítés, nyolc darab szerelő dűbel és szélesített kivitelű 

rozsdamentes küszöb (120 mm).

• PROJEKT BIS tok. 

• PROJEKT PRÉMIUM tok.

 MEGJEGYZÉS

•  Nemzeti Műszaki Értékelés ITB-KOT-2017/0242 1 kiadás.

• Megfelelősegi Tanúsítvány 020-UWB-2618/W. 

•  A törvények betartása érdekében, az épületek szigeteltségével kapcsolatban, a tűz 

és / vagy füstgátló ajtóknál, ajtócsukót kell használni.

•   Ha ön más kiegészítőket használ, mint amit a Porta ajánl, győződjön meg róla, hogy 

azok a garancia füzet követelményei szerint megfeleljenek.

•  Hangszigetelési osztály Rw = 32 dB (tartomány 32 ÷ 36 dB).

•   Alsó él CPL HQ-val és Gladstone / Halifax-szal készült, nedvességtől védve a Techno-

PORTA AQUA STOP technológiával.

• Rendelhető szabványméretek:  PN, CSN.

 TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR) 

•  optikai kitekintő 

•  „100”-as méret  

•  állÍtható zárfogadó (Típus I) 

•  ajtólap: CPL 0,2 mm és 0,7 mm színek – CSOPORT II 

•  intarzia a szintetikus felületeken (1 oldalon vagy mindkét oldalon, 2 x áron) 

•  intarzia a furnéros felületeken (1 oldalon vagy mindkét oldalon, 2 x áron) 

•  ajtólap: Szatén természetes furnér Fehér Tölgy 

•  ajtólap: Szatén természetes furnér Tölgy (több színben) 

•  ajtólap: Természetes furnér Dió 

•  fém tok: színek – CSOPORT II  

•  fém tok: fekete színben   

•  fém tok profi lja a PROJEKT BIS takáróléchez 

•  fém tok profi lja a PROJEKT PRÉMIUM takáróléchez 

•  fémtok bővítése 101 mm-ről 150 mm-re  

•  fémtok bővítése 151 mm-ről az 270 mm-re  

•  fémtok bővítése 271 mm-ről 390 mm-re mm  

 KÖSZÖNHETŐEN AZ ALUMÍNIUM LAPRÉTEGNEK A 
GRÁNIT AJTÓ KIVÉTELESEN ELLENÁLÓ A HASZNÁLATI, 
HŐMÉRSÉKLETI ÉS PÁRATARTALMI KÜLÖNBSÉGEKNEK, 
MELYEK GYAKORIAK A KÖZÖS TERÜLETEKEN.

SZÍNEK

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

 FIGYELMÉBE AJÁNLJUK!
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CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

 Select Természetes Furnér
Standard Természetes Furnér, Kőris, Dió
Standard Természetes Furnér Szatén

 FIGYELEM! Minden furnéros felület rendelhető függőleges vagy 
vízszintes mintázattal (az ajtólapra vonatkozik (kivéve a Term. Furn. 
Kőris és Dió).

 FIGYELEM! A bejárati ajtók esetében CPL laminátot vagy Gladsto-
ne/ Halifaxot ajánlunk, főként a középületeken való felhasználáshoz.



 AJTÓTOK

  Nincs komplett ajtó szett tok 
nélkül. Minden ajtóhoz megfelelő 
tokot ajánlunk, mely technikai és 
esztétikai szempontból is teljessé 
teszi a terméket.

03



 Porta SYSTEM tok
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 a 3D pánt beállítása
https://www.youtube.com/watch?v=2vavrJrZ9Kc

 maximum minimum ajtó tok profi l
 – 80 mm széles takaróléccel

Porta SYSTEM ELEGANCE, 
Porta SYSTEM ELEGANCE  90 fok

20 mm

80
 m

m

Portadur 
 Prémium felület
Select Természetes Furnér
Standard Természetes Furnér Tölgy, Dió, Kőris
Standard Természetes Furnér Tölgy Szatén
Akril UV festék

Portadecor
Portasynchro 3D

 FALC NÉLKÜLI ÁLLITHATÓ TOK 
80 MM-ES TAKARÓLÉCCEL
 Porta SYSTEM ELEGANCE tok falc nélküli 
ajtókhoz. Kőnnyen beépithető, állitható tok.
  A takarólécek 45 fokos (Porta SYSTEM 
ELEGANCE) és  90 fokos (Porta SYSTEM 
ELEGANCE 90 fok)  találkozásával.

 AJTÓTOK PROFIL -  Porta SYSTEM ELEGANCE

 SZÍNEK

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

 ÚJDONSÁG

 A  TAKARÓLÉCEK ILLESZTÉSE  A Porta ELEGANCE SYSTEM – hez 90 fokban

  Sima felület a Természetes 
furnéros toknál

  Sima felület a Prémium 
fóliás toknál    

  Lépcsős felület UV akril 
festett toknál   

Porta SYSTEM ELEGANCE
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ÁLLÍTHATÓ80 mm220 opció

22
0

 AJTÓTOK SZERKEZETE

 Ajtótok elemei: tömör faforgácsból készült, egy vízszintes és két függőleges tokrész, 

megfelelő vasalattal és kiegészítőkke

•  takarólécek 80 mm.

 A takaróléc rádiusza „sarkos” a természetes furnér felületekhez: Select, Szatén. 

A takaróléc rádiusza 1.5 mm a: Portadekor, Portasynchro 3D, Portadur és Portaperfect 

3D felületekhez. A takaróléc rádiusza 3 mm: CPL HQ 0,2 mm. Az ajtótokot szettként 

gyártják és szállítják az ügyfélhez, melyet a helyszínen kell összeszerelni. A Porta System 

ELEGANCE ajtó tok a Porta GRANDE ajtólaphoz, alapfóliával van borítva és készre van 

festve UV-szárított RAL zománccal.

 GYÁRI TARTOZÉKOK – A TOK ÁRÁBAN

•  Két szett állítható 3D pánt

•  Gumitömítés

 AJTÓTOK MÉRETEK 

•  A falvastagsági tartomány 95 mm-től 300 mm-ig: 

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

 MEGJEGYZÉS

•  Műszaki Engedély ITB-KOT-2018/0358 1 verzió. 

• A Porta SYSTEM ELEGANCE 90 fokos ajtókeret a következő felületekkel rendel-

hető: Prémium furnér, UV akril festék, Természetes furnér. 

•  Az ajtótokokat teljesen befejezett falaknál (például tapétázottan) és padlónál 

(például parkettázva) kell beszerelni

•   Az ajtótok rendelhető átjárótok változatban is (gumitömítés, pánt és zárfogadó 

nélkül) – csak furnéros felülettel. (PS ELEGANCE).

• A tok nem rendelhető Tölgy szinben Portadekor felületen.

•   Tok magassága 220 cm, kizárólag természetes furnérral áll rendelkezésre. 

A harmadik pánt standard. (PS ELEGANCE).

 TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

•  tok – CPL 0,2 mm CSOPORT II 

• „220” tok: Prémium Festék

• „220” tok: Akril UV Festék

• „220” tok: Természetes Furnér

•  tok: Természetes Dió furnér  

•  tok: természetes Fehér Szatén Tölgy furnér 

• tok: Természetes fekete felület 

•  harmadik 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)     

•  harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)       

•  harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)      

•  ajtócsukóra való megerősítés (PS ELEGANCE) 

•  tok magassága 220 cm (PS ELEGANCE) 

 3D pánt (nyitott ajtó) 3D pánt (zárt ajtó)

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

 - KÉNYELMES 3D BEÁLLÍTÁS
- 200.000 VIZSGÁLATI CIKLUS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSNÉL
- TELJESÍTMÉNY 60 KG (2 PÁNT),
- A LÁTHATÓ ELEMEK POLIÉSZTER BEVONATTAL KÉSZÜLNEK

 AZ ÚJ SIMONSWERK 3D PÁNT FŐBB JELLEMZŐI

P
S

 E
L

E
G

A
N

C
E

FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY

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
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 maximum minimum ajtó tok profi l
 – 80 mm széles takaróléccel

Porta SYSTEM   reverzibilis tok

20 mm

80
 m

m

 Prémium felület
Select Természetes Furnér
Standard Természetes Furnér Tölgy, Dió, Kőris
Standard Természetes Furnér Tölgy Szatén
Akril UV festék

ÁLLÍTHATÓ TOK
FALC NÉLKÜLI
80 MM-ES TAKARÓLÉCCEL
TOKBA NYÍLÓ
A reverzibilis Porta SYSTEM tok ideális 
kiegészítője a falc nélküli ajtóknak. Zárt 
állapotban a Porta SYSTEM ELEGANCE és a 
Porta SYSTEM reverzibilis ajtók ugyanúgy 
néznek ki, de lehetővé teszi a különböző 
irányú nyitást. A Porta SYSTEM ELEGANCE 
esetben kifelé, a reverzibilis tok esetében 
befelé.

 AJTÓTOK PROFIL

 SZÍNEK

 ÚJDONSÁG
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ÁLLÍTHATÓ80 mm

 AJTÓTOK SZERKEZETE

 Ajtótok elemei: 

•  tömör faforgácsból készült, egy vízszintes és két függőleges tokrész, megfelelő 

vasalattal és kiegészítőkkel,

• 80 mm-es takaroléc mindkét oldalon.

A takaróléc rádiusza „sarkos” a természetes furnér felületekhez: Select, Szatén. A taka-

róléc rádiusza 1.5 mm a: prémium furnér és az UV akrilfesték felületekhez. Az ajtótokot 

szettkent gyártják és szállítják az ügyfélhez, melyet a helyszínen kell összeszerelni.

ALKALMAZÁSA

Ajtólapok a revirzibilis Porta System tokhoz:

•  festett kollekciók: Porta VEKTOR Prémium, Porta DESIRE, Porta FOCUS Prémium, 

Porta GRANDE,

• természetes furnéros kollekciok:: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE.

 GYÁRI TARTOZÉKOK – A TOK ÁRÁBAN

•  Két szett állítható 3D pánt

•  Gumitömítés.

 AJTÓTOK MÉRETEK 

•  falvastagsági tartomány 95 mm-től 300 mm-ig 

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

 MEGJEGYZÉS

•   Műszaki Engedély ITB-KOT-2018/0358 1 verzió. 

•  Az ajtótokokat teljesen befejezett falaknál (például tapétázottan) és padlónál 

(például parkettázva) kell beszerelni.

• Magasság: „220”: – három standard ajtópánttal.

 TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

• „220” tok: Prémium Festék

• „220” tok: Akril UV Festék

• „220” tok: Természetes Furnér

•  tok: Természetes Dió furnér  

•  tok: természetes Fehér Szatén Tölgy furnér

•   a kiválasztott szárny elkészítése a reverzibilis rendszerben (felár a lap árában)  

  

 3D dedikált  Simonswerk pánt A tok sarka a pánt oldalán   

TECHNIKAI PARAMÉTEREK
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 - KÉNYELMES 3D BEÁLLÍTÁS
- 200.000 VIZSGÁLATI CIKLUS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSNÉL
- TERHELHETŐSÉG 60 KG (2 PÁNT),
- A LÁTHATÓ ELEMEK POLIÉSZTER BEVONATTAL KÉSZÜLNEK

 AZ ÚJ SIMONSWERK 3D PÁNT FŐBB JELLEMZŐI

220 opció

22
0

FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY

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
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  FÉM PORTA SYSTEM TOK 
KERESZTMETSZETE

 Fém Porta SYSTEM  Fém Porta SYSTEM ELEGANCE

Fekete
Struktúrált

 Fehér
MATT

Szürke
MATT

Barna 
MATT

Antrac An-
tracit

Struktúrált

Poliészter Festék Prémium   

Struktúrált 
Antracit

Antracit 
HPL/CPL
Antracit
HPL/CPL

Bézs
MATT

ÚJ

Fekete 
MATT

ÚJ

 GALVANIZÁLT 
LAP

  Fém Porta SYSTEM ELEGANCE
Fém Porta SYSTEM

 PORTA STEEL

TERMÉK

 SZÍNEK

  FÉM PORTA SYSTEM ELEGANCE TOK 
KERESZTMETSZETE

ÚJDONSÁG

 C
so

p
o

rt
 I

 C
so

p
o

rt
 II

15
GARANCIA

ÉV

*

 C
so

p
o

rt
 II

I

ÚJDONSÁG

 BELTÉRI FÉM 
AJTÓTOK

 Állítható fém tok. Ugyanazok az előnyei 
vannak, mint a fa Porta System és Porta System 
Elegance toknak beépítéskor, tervezéskor és a 
beállításnál. Ugyanakkor az acél szerkezet és a 
galvanizált felületi védelem teszi ezt a terméket 
kiválóan alkalmassá a nagy igénybevételű 
területeken, magas páratartalomnál vagy 
változó hőmérsékletnél. Ideális beltéri ajtótok 
lakóépületeknél.
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ÁLLÍTHATÓ

 Fém Porta SYSTEM ELEGANCEE

 FALVASTAGSÁG

A  95 ÷ 120 mm

B 121 ÷ 145 mm

C 146 ÷ 170 mm

D 171 ÷ 195 mm

  Fém Porta SYSTEM 

 FALVASTAGSÁG

A  95 ÷ 120 mm

B 121 ÷ 145 mm

C 146 ÷ 170 mm

D 171 ÷ 195 mm

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

 AJÁNLOTT

TECHNOLÓGIA

 GARANTÁLT

MINŐSÉG

 MODERN

DIZÁJN

 UNIVERZÁLIS

BEÉPÍTÉS

FÉM PORTA SYSTEM - ÁLLÍTHATÓ TAROMÁNY

FÉM PORTA SYSTEM ELEGANCE - ÁLLÍTHATÓ TAROMÁNY

PORTA SYSTEM FÉM TOK BEÁLLÍTÁSA

PORTA SYSTEM ELEGANCE FÉM TOK BEÁLLÍTÁSA

D (175)
A (100)

55 55

86
161

D (175)
A (100)

55 55

69
144

+20

+20

-5

-5

 TOK SZERKEZETE 

Ez az állítható tok kiváló minősegű, 1.2 mm vastagságú horganyzott acéllemezből 

készült. 

Ajtótok elemei:

• pánt és zár szerelési nyílás szakasz, tartósan rögzítve a falban,

•  állíthatósági tartomány -5, +20 mm,

•  gumitömítés,

•  pántok (Fém Porta SYSTEM) 

• 3D állítható pánt (Fém Porta SYSTEM ELEGANCE) 

KIEGÉSZÍTŐK A TOK ÁRÁBAN

• Kettő vagy három standard pánt (Fém Porta SYSTEM)

• Kettő 3D állítható pánt (Fém Porta SYSTEM ELEGANCE)

•  Három pánt (a 100 méretű tokhoz) (Fém Porta System tok)

• Villáskulcs* 

• Gumitömítés színe lehet: fehér, szürke, bronz, bézs, fekete és antracit

• Rögzítőlemez

• Megerőítés a zárfogadóhoz*

AJTÓTOK MÉRETEK

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

• A tok a kész padló szintre szerelendő „0”.

MEGJEGYZÉSEK

•  Műszaki Engedély ITB-KOT-2017/0245 1 verzió.

•  Megfelelőségi tanúsítvány No ITB-2617/W, ITB Varsó. 

•  Az ajtótokokat teljesen befejezett falaknal (példaul tapétázottan) és padlónál 

(például parkettázva) kell beszerelni. 

• A Poliészter Prémium festék Antracit HPL / CPL a HPL / CPL Antracit felületű 

ajtók számára.

•  „80”-as és „90”-es méretű befektetési szabvány (nyílás 800, 900 mm) szerint –

extra költség felszámítása nélkül.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

• színek - Csoport II 

•   színek – Csoport III 

• megerősítés ajtócsukóhoz  

• tok „220” 

* nem rendelhető falc nélküli tokhoz

  F
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220 opció

22
0
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  Állítható

 Állítható  Állítható falc nélküli

  Állítható falc nélküli

Állítható „éles szélek”

 GALVANIZÁLT 
LAP

 PORTA STEEL

TERMÉK

 Állítható, Állítható falc nélküli,
Állítható „éles szélek”

ÚJDONSÁG

 C
so

p
o

rt
 I

 C
so

p
o

rt
 II

 C
so

p
o

rt
 II

I

 SZÍNEK

ÚJDONSÁG

Fekete
Struktúrált

 Fehér
MATT

Szürke
MATT

Barna 
MATT

Antrac An-
tracit

Struktúrált

Poliészter Festék Prémium   

Struktúrált 
Antracit

Antracit 
HPL/CPL
Antracit
HPL/CPL

Bézs
MATT

ÚJ

Fekete 
MATT

ÚJ

BERUHÁZÁSI
KOLLEKCIÓK

 FÉM TOK
BELTÉRI AJTÓKHOZ

 Az állítható ajtótok bármely típusú helyiségben 
használható otthon, irodákban, hotelekben, 
ipari létesítményekben és bárhol, ahol túlzott 
párásság van jelen.
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 AJTÓTOK SZERKEZETE 

A tok kiváló minőségű, 1.5 mm (Állítható, Állítható falc nélküli), 

1,2 mm (Állítható „éles szélek”) vastagságú horganyzott acéllemezből készült.

 Ajtótok elemei: 

• pánt és zár szerelési nyílás szakasz, tartósan rögzítve a falban,

•  záró profi l, a falba építve,

•  gumitömítés, pántok (falcos tokok),

•  3D állítható pánt (Állítható falc nélküli)

 GYÁRI TARTOZÉKOK – A TOK ÁRÁBAN

• Két vagy három darab pánt (Állítható),

•  Három darab pánt a „100”-as és „110”-es méretű tokban (Állítható),

•  Kettő 3D állítható pánt (Állítható falc nélküli)

• Villáskulcs*, 

• Gumitömítés színe lehet: fehér, szürke, bronz, bézs, fekete és antracit,

•  Szerelési dűbelek (téglafalba épített ajtótok esetén),

•  Menetmetsző csavarok (gipszkarton falba épített ajtótokok esetén).

 AJTÓTOK MÉRETEK

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

•  A tok padlóbeállás nélküli változatban rendelhető „0”.

 MEGJEGYZÉS

•  Műszaki Engedély ITB-KOT-2017/0245 1 verzió.

• Megfelelőségi tanúsítvány No ITB-1312/W, ITB Varsó. 

•  Az ajtótokokat teljesen befejezett falaknál (például tapétázottan) és padlónál 

(például parkettázva) kell beszerelni.

•  Új poliészter festék RAL antracit HPL / CPL kifejezette a HPL / CPL antracit 

felületű lapokhoz. 

•  „80”-as és „90”-es méretű befektetési szabvány (nyílás 800, 900 mm) szerint - 

extra költség felszámítása nélkül.

 TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

•  színek – CSOPORT II  

•  színek – CSOPORT III 

•  állítható zárfogadó lemez* 

•  ajtócsukóra megerősítés  

•  rozsdamentes acél küszöb* 

•  elektromos zárfogadó 

 * nem rendelhető falc nélküli tokhoz

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

A (100)

56 45

(A 61) 
(B-H 71)

H (275)
+20-5

ÁLLÍTHATÓ - ÁLLÍTHATÓ TAROMÁNY  ÁLLÍTHATÓ - TOK BEÁLLÍTÁSA  

H (275)
B (125)

66 55

71

+20-5

ÁLLÍTHATÓ FALC NÉLKÜLI - ÁLLÍTHATÓ TAROMÁNY ÁLLÍTHATÓ FALC NÉLKÜLI - TOK BEÁLLÍTÁSA

ÁLLÍTHATÓ

 AJÁNLOTT

TECHNOLÓGIA

 GARANTÁLT

MINŐSÉG

 MODERN

DIZÁJN

 UNIVERZÁLIS

BEÉPÍTÉS

Állítható
Állítható PS „éles szélekkel”

 FALVASTAGSÁG

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

 Állítható falc nélküli

 FALVASTAGSÁG

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
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  KIS PLUSZ Saroktok

  NAGY fém saroktok, falc nélküli

  NAGY fém saroktok

 NAGY Saroktok  NAGY fém saroktok, falc nélküli

 GALVANIZÁLT 
LAP

KIS PLUSZ és NAGY Saroktok, 
falc nélküli - NAGY fém saroktok

 BELTÉRI FÉM 
AJTÓTOK

 Ez a legjobb minőségű termék ott, ahol a tűzzel, 
korrózióval és az időjárással szembeni ellenállás 
a fő szempont. Az automata porfestő gépsor 
biztosítja az egyöntetű felűletet és megvéd a 
korrózióval szemben.

ÚJDONSÁG

 PORTA STEEL

TERMÉK

ÚJDONSÁG

 C
so

p
o

rt
 I

 C
so

p
o

rt
 II

 C
so

p
o

rt
 II

I

 SZÍNEK

Fekete
Struktúrált

 Fehér
MATT

Szürke
MATT

Barna 
MATT

Antrac An-
tracit

Struktúrált

Poliészter Festék Prémium   

Struktúrált 
Antracit

Antracit 
HPL/CPL
Antracit
HPL/CPL

Bézs
MATT

ÚJ

Fekete 
MATT

ÚJ

BERUHÁZÁSI
KOLLEKCIÓK
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  NAGY fém saroktok

 AJTÓTOK SZERKEZETE

Fém saroktok (KIS PLUSZ, NAGY és Fém falcnélküli NAGY) 1.2 mm vastagságú 

horganyzott acéllemezből készült. A tok rendelhető megfordítható vagy jobbos és 

balos változatban.  A tok profi lszélessége 64 mm (KIS PLUSZ saroktok) vagy 105 mm 

(NAGY saroktok és Fém falcnélküli NAGY).  

 GYÁRI TARTOZÉKOK – A TOK ÁRÁBAN

 KIS és NAGY saroktok kőműves falra:

• Két vagy három darab pánt

•  Három darab pánt a „100”-as és „110”-es méretű tokban

• Villáskulcs 

• Gumitömítés színe lehet: fehér, szürke, bronz, bézs, fekete és antracit

•  Szerelési dűbel (KIS PLUSZ saroktokhoz).

 NAGY saroktok gipszkarton falra:

• Két vagy három darab pánt

•  Három darab pánt a "100" és "110" méretű tokban”

• Villáskulcs 

• Gumitömítés színe lehet: szürke, bronz, bézs, fekete és antracit 

• Speciális szerelési kampó gipszkarton falba (Maximális fal szélesség 150 mm).

NAGY FALCNÉLKÜLI fém saroktok

• Két szett 3D állítható 

• Gumitömítés színe lehet: fehér, szürke, bronz, bézs, fekete és antracit.

 AJTÓTOK MÉRETEK

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

 A tok két változatban rendelhető:

•  padlóbeállás nélkül, a kész padlóra állítva – „0””

•  padlóbeállással, beépítve a padlóba – „-30” szint

 MEGJEGYZÉS

•  Nemzeti Műszaki Értékelés I ITB-KOT-2017/0245, 1 verzió.

•   Megfelelőségi tanúsítvány No ITB-2617/W, ITB Varsó. 

•  Új poliészter festék RAL antracit HPL / CPL kifejezette a HPL / CPL antracit felületű 

lapokhoz.

 TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

•  színek – CSOPORT II  

•  színek – CSOPORT III 

•  állítható zárfogadó (NAGY saroktok) 

•  szerelési dűbel (NAGY saroktok)

•  Tok bővítése 110 mm-ről 150 mm-re

•  Tok bővítése 155 mm-ről az 270 mm-re

•  Tok bővítése 275 mm-ről 390 mm-re

•  rajtócsukóra megerősítés  

•  rozsdamentes acél küszöb* 

•  elektromos zárfogadó

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

* Nem vonatkozik a NAGY falcnélküli fém tokhoz

105

30

55

105

30

40

  NAGY fém saroktok, falc nélküli

  KIS PLUSZ Saroktok

64

16
,5

40

 AJÁNLOTT

TECHNOLÓGIA

 GARANTÁLT

MINŐSÉG

 MODERN

DIZÁJN

 UNIVERZÁLIS

BEÉPÍTÉS
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 KIEGÉSZITŐK

 Az ajtókilincsek széles választéka 
tökéletesen kiegészíti a PORTA kínálatot.

04





48

  Kilincsek   A nyomtatási technikák miatt, a katalógusban szereplő 
színek eltérhetnek az eredeti színektől.

LUNA /  2. osztály

BARCELONA /  2. osztály

RUMBA /  2. osztály

 arany

 ÚJDONSÁG

 ÚJDONSÁGEUFORIA /  2. osztály

 fekete

 nikkel

 fekete

 króm

 nikkel

 fekete

 fekete

 ÚJDONSÁG

 ÚJDONSÁG

 AJÁNLJUK!  Aktív ezüstionokat tartalmazó antibakteriális réteggel 
borított WC- kilincset és gombot.

 króm

 csiszolt króm

 króm

kilincs standard cilinderbetéthez WC zár

kilincs standard cilinderbetéthez WC zár

kilincs standard cilinderbetéthez WC zár

kilincs standard cilinderbetéthez WC zár
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CUBE /  2. osztály

BELLA SLIM /  2. osztály

  Kilincsek  A nyomtatási technikák miatt, a katalógusban szereplő színek 
eltérhetnek az eredeti színektől.

 fekete

 arany

 króm

 fekete

 ÚJDONSÁG

PRISMA /  2. osztály

MAXIMA /  2. osztály

 fekete

 króm

 fekete

 ÚJDONSÁG

 króm

 csiszolt króm

 ÚJDONSÁG

 ÚJDONSÁG

 FIGYELMÉBE AJÁNLJUK! A vékony 6 mm-es rozetta önmagában is 
modern forma és osztály.

  K
IL

IN
C

S
E

K

kilincs standard cilinderbetéthez WC zár

kilincs standard cilinderbetéthez WC zár

kilincs standard cilinderbetéthez WC zár

kilincs standard cilinderbetéthez WC zár
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LEA LUX 

 króm

 fekete

 ÚJDONSÁG

BRAVA 

króm grafi t

 króm

 fekete

 ÚJDONSÁG

AZALIA   

szatén króm

csiszolt króm

 fekete

 ÚJDONSÁG

LILA   ÚJDONSÁG

 arany

szatén króm

 fekete

csiszolt króm

BUESMART ELEKTRONIKUS KILINCS

FEKETE (RAL 9005)FEHÉR (RAL 9003)

 ÚJDONSÁG  ÚJDONSÁG

Azonosító kártyákkal, bluesmart kulcsokkal vagy engedélyezett kulcsokkal nyitható. Az elektronikus kilincs 
elérhető beltéri, műszaki, akusztikai és tűzálló termékekhez - beltérre.
A kilincsek kétféle színben kaphatók - FEHÉR (RAL 9003) és FEKETE (RAL 9005).
További lehetőségek és részletes információk a www.porta.com.pl webhely LETÖLTÉS -nél érhetők el.

kilincs standard cilinderbetéthez WC zár

kilincs standard cilinderbetéthez WC zár

kilincs standard cilinderbetéthez WC zár

kilincs standard cilinderbetéthez WC zár

  Kilincsek   A nyomtatási technikák miatt, a katalógusban szereplő 
színek eltérhetnek az eredeti színektől.
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ZÁRAK

3D pánt külön is rendelhető
• elérhető színek: arany, ezüst, fehér, fekete

Mágnes zár rozsdamentes acél előlappal (falcos tokok, 
falc nélküli tokok)
• Fehér, fekete (falc nélküli tokok)

PRIME zár ezüst vagy arany színű előlappal:
• a szintetikus felületekhez: a zárnyelv matt galvanizált 

csiszolással

ÚJDONSÁG

További kiegészítők

ÚJDONSÁG

LÁBAZATI PANEL

3D PÁNT KÜLÖN IS RENDELHETŐ

ÚJDONSÁG
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INNOVO 37 dB



53

1
2



 Vigyázunk 

a környezetre

 Mi a PORTA környezetvédelmi politikája?
 A PORTA 25 éve vezető szerepet tölt be az ajtóasztalos termékek gyártásában, ami azt jelenti, hogy nyitottak vagyunk 
vásárlóink igényeire, és nemcsak teljes termékpalettát kínálunk számukra, hanem cégünket is megnyitjuk számukra. 
A PORTA környezetvédelmi politikája évről évre egyre átláthatóbbá válik. Gondoskodunk a környezetről és tudatosan 
megvalósítjuk a fenntartható fejlődés célkitűzéseit ezért döntöttünk a III. típusú EPD 
(Környezetvédelmi Terméknyilatkozat) mellett.

Mi az EPD?
Ez egy környezeti nyilatkozat, amely egy független intézet által kiadott termék életciklus-elemzésen alapul, az EN 15804 
szabványnak megfelelően. Ez segít megmagyarázni a termék tulajdonságait és a környezetre gyakorolt   hatását. Az EPD 
különösen hasznos az ECO politikájára támaszkodó építészek, tervezők és befektetők számára.

Mi az EPD célja?
Az EPD egy olyan nyilatkozat, amely egyértelműen meghatározza a kiválasztott termék tulajdonságait, és információt 
nyújt a termék hét környezetre gyakorolt   hatásáról: CO2-kibocsátás, felhasznált nyersanyagok és származásuk, 
az elfo-gyasztott energia mennyiségének és típusának megadása. A nyilatkozat információkat tartalmaz a gyártási 
folyamatról és a termék szerkezetéről is.

 SZÜKSÉGÜK VAN AZ AJTÓ PONTOS MÉRETEIRE?

ITT TALÁLJA ÚJ TERMÉKEINK MÉRET TÁBLÁZATÁT



 TALÁLJA MEG AZ
ÖN IGÉNYEINEK
MEGFELELŐ
LAPOKAT

SZÍN

Találja meg a megegyező 

színt a lapra és 

a környezetre

FUNKCIÓ

 Találja meg az

igényeinek megfelelő

ajtókat

MINTA

Párosítsa a lap típust és

a szoba stílusát

PARAMÉTEREK

Válassza ki az ajtó 

paraméterit, a project

követelményeinek 

megfelelően

Ügyfeleink kihasználhatják a felületek széles választékát, a standard és nem standard lehetőségeket.

 NEM STANDARD MEGRENDELÉSEK: Kontrakt Osztály - export részleg (+40) 257 227 423
e-mail: contracts_ro@porta.com.pl
STANDARD MEGRENDELÉSEK: Porta Doors katalógus, www.portadoors.hu
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MINŐSÍTETT PORTA okleveles beépitők

BÉKÉSCSABA

VESTIBULUM Kft.

+ 36 30/6393 176

BUDAPEST

AJTÓ DISZKONT Kft.

+ 36 20/938 4831

AJTÓ-TOK Kft.

+ 36 30/951 3067

BEST DOOR

Magyarország Kft.

+ 36 20/358 9915

NEXT GATE Kft.

+ 36 20/252 0374

N.I.F.F.O.N. Bt.

+ 36 30/603 5850

TOFA Kft.

+ 36 30/983 2994;

+361/3210647

WOODBOARD Kft.

+ 36 30/2500 231

GYÁL

MIXEN Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft.

+ 36 20/558 2725

GYŐR

ABLAKABB B.T.

+36 30/3969 867

+36 30/6307 202

KÖRMEND

Top Ablak Kft.

+ 36 94/594 338

NYÍREGYHÁZA

BANYCS Kft.

+ 36 70/629 6110

OPEN DOORS Kft.

+ 36 42/460 249;

+ 36 70/399 0403

MOSONMAGYARÓVÁR

BESTER MARKT Kft.

+ 36 70/850 9870

Az érvényes lista 2020.04.30-án. Az aktuális lista elérhető a www.portadoors.hu oldalon.

PORTA DOORS

Adószám: RO15624380, J02/910/2003, Társadalmi tőke: 44.871.120 RON

Zona Industrială N-V, Str. III, nr. 11, 310491, Arad

tel: +40 (257) 227 400, fax: +40 (257) 227 401

PORTA gyárai

A PORTA gyár viszonteladói hálózata

 



PÉCS

SZINKRÓN Kft.  

+36 30/8663 115

SIÓFOK

COMFORT ABLAK Kft

+ 36 84/522 185

SOPRON

DRAVECZ JÓZSEF JÁNOS

+ 36 30/3480 375;

+ 36 99/316 631

SZEGED

ALFA DOORS Kft.

+ 36 30/846 9118, 

+ 36 62/663 852

BUTORSZABO B.T.

+ 36 30/953 5686

IGÉNYES OTTHON Kft.

+36 70/ 400 1727

SZÉKESFEHÉRVÁR

RAPADOR Kft.

+3620/996 4070

VÁC

JÖVŐ 2008 Kft.

+ 36 70/630 5036;

+ 36 70/381 8646;

+ 36 70/366 6890

LANTUS TEAM Kft.

+ 36 20/995 6807




