Posuvný systém

Gdy liczy się miejsce
Drzwi łamane są znakomitym
rozwiązaniem w pomieszczeniach
o ograniczonej powierzchni.
Znajdują szerokie zastosowanie
we wszelkiego rodzaju szafach
wnękowych oraz wszędzie tam gdzie
z uwagi na ograniczoną przestrzeń
mamy do czynienia z utrudnioną
komunikacją.

Posuvný systém KOMPAKT, Porta KONCEPT A.9, Dub Skandinávski

KOMPAKT

METAL

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (pohled shora)

SYSTÉM KOMPAKT PRO ZABUDOVÁNÍ DO STĚNY
Diskrétní konstrukce, která je součástí sádrokartonové stěny,
umožňuje montáž dveří všude tam, kde běžně dveře otevírané
do prostorunabourávají koncepci navrženého interiéru nebo se nedají použít.
Kompletní sada se skládá z následujících komponentů:
• Konstrukční kazeta
• Křídlo (provedení v „posuvné“ verzi)
• Zárubeň

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (pohled shora)

NÁSTĚNNÝ SYSTÉM METAL
Kovový nástěnný systém pro posuvné dveře je určen ke spolupráci se všemi
interiérovými křídly (ve verzi provedení „posuvné“) všude tam, kde koncepce
interiéru nebo omezená plocha neumožňuje použití dveří otevíraných do prostoru.

Polyesterová barva
Bílá
(RAL 9016)
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DETAILNÍ NABÍDKA JE K DISPOZICI TAKÉ NA www.portadoors.cz

Šedá
(RAL 7047)

Krémová
(RAL 1001)

Hnědá
(RAL 8028)

Antracit
HPL/CPL

Antracit
struktura
(RAL 7024)

60 - 100

BAREVNOST

120 - 200

KONSTRUKCE SYSTEMU KOMPAKT
Nabízený systém se skládá z kovové kazety z pozinkované oceli spolu s kompletním
pojezdným systémem, která tvoří konstrukci uvnitř stěny, a zárubně zhotovené
z dřevotřísky a MDF materiálu. Přírodní dýhy v povrchové úpravě matný lak.

Portadecor
Portasynchro 3D
Portcortex
Super Matt

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTEMU
•
•
•
•
•

Portadur
Fólie Premium
Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Standard
Přírodní dýha Satin

Konstrukční kazeta
Kolejnice s pojezdovými vozíky a vodicím trnem usazeným do podlahy
Protiplech zámku
Kartáčové protiprachové těsnění
Zárubeň

ZÁRUBEŇ
• Zárubeň Porta SYSTEM v provedení „tunel”. Rozměry viz str. 193, Tabulka 11

POZNÁMKY
• Systém je připraven pro montáž do sádrokartonové příčky o šířce 125 mm.

ZA PŘÍPLATEK

Portaperfect 3D
CPL HQ

• Systém synchronizace zamykání křídel u dvoukřídlých dveří
• Potažení přírodní dýhou Bílý Dub (RAL 9016)

KONSTRUKCE SYSTEMU METAL
Kompletní systém se skládá z rohové velké skládané zárubně na zeď se šířkou proﬁlu
100 mm zhotovené ve verzi „tunel” (tzn. bez závěsů, otvorů na zámek a drážky pro
těsnění), z kolejnice s pojezdovými vozíky, krycí lišty kolejnice a dále dorazové části.
Všechny prvky sady jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu a jsou
dodávány klientovi zabalené do kartonu pro složení v místě montáže.

ZÁRUBEŇ
• Kovová/ocelová zárubeň skládací v provedení „tunel” „60”, „70”, „80”, „90” „100”
rozměry viz str. 193, Tabulka 11.
• Sada je dostupná jako univerzální (tzn. bez levé nebo pravé strany) a je vyráběna ve
verzi pro osazení na hotové podlaze – úroveň „0”.
• Změny směru vysunutí dveří lze dosáhnout umístěním dorazové části na levé nebo
pravé straně zárubně.

POZNÁMKY
• Technické schválení AT-15-7458/2012, ITB Varšava.

hákový zámek

konstrukční kazeta

Posuvný systém METAL nástěnný
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KOMPAKT,
METAL

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTEMU
• Kartáčové samolepicí těsnění
• Vodicí trn zajišťující vertikální stabilitu křídla upevňovaný do podlahy.

