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KONTRAKT
PROJEKT

Porta VECTOR, FORM Premium
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Nechte pracovat fantazii! Máte nápad na vlastní model?
Můžete si nechat provést libovolné frézování s Porta KONTRAKT,
podrobnosti ohledně nestandardních objednávek, viz str. 230.

Zhlédněte kolekci Porta VECTOR:
www.porta.com.pl/dm/portavector.wmv

KONSTRUKCE KŘÍDLA
Výplň tvoří „voština” nebo dutinková dřevotříska zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). 
Celek je opláštěn HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA
• Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz ZA PŘÍPLATEK 
• Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
• Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ
Doporučené polodrážkové zárubně:
• Porta SYSTEM s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 178
• MINIMAX s fólií Premiumnebo v akrylové UV barvě str. 176
Doporučené bezpolodrážkové zárubně: 
• Porta SYSTEM ELEGANCE s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 180
• LEVEL s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 182

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

(boční panel) v rozměrech „30”, „40”, „50” bez frézování.
• Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
• S variantou „zesílení pro samozavírač”, jsou vyžadovány 3 závěsy.

ZA PŘÍPLATEK
• rozměr „100” 
• výplň dutinková dřevotříska 
• ventilační otvory nebo ventilační výřez 
• příprava ke zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
• AKCE – paket PRIME 
• 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 bočními úchyty (posuvné dveře) 
• krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
• podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře 
• klika (str. 200)

DEKORY

TECHNICKÉ INFORMACE

Pokud hledáte prosklené dveře, které se budou hodit k této kolekci, 
podívejte se rovněž na kolekci Porta FOCUS Premium str. 20

VŠIMNĚTE SI

Akrylátová barva s vysokou odolností proti:
- zašpinění (káva, alkohol, mastnota)
- otěru
- poškrábání
- nárazům.
Záruka trvalé barvy na dlouhá léta.
Ke křídlu doporučujeme zárubeň 
s povrchem Akrylátová Barva UV.

VŠIMNĚTE SI

detail frézování chromovaná aplikace


