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KOLEKCE

VYSOKÁ 
ODOLNOST

Více modelů z této  
kolekce si prohlédni 
na stránce 

Porta GRANDE UV

Porta GRANDE G.4, Bílá

Rámová konstrukce kolekce GRANDE
v kombinaci s novou lakovací technologií
UV je zárukou mnohaleté trvanlivosti. 

DOPORUČUJEME

model A.0 model A.1 model A.1 
se zrcadlem

model B.0 model B.1

model C.0

Porta GRANDE G.4, Bílá model D.0model B.3

NOVÝ MODEL

model G.0 model G.4 s dekoračními 
lištami z 
masivního dubu

NOVINKA NOVINKA NOVINKA
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Porta GRANDE UV

Bílá

Akrylátová barva UV  
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Kartáčovaný hliník

DEKORY DEKORAČNÍCH LIŠT

NOVINKA

dekorační lišta s fólií Kartáčovaný 
hliník v modelu G.0, zapuštěná 
vzhledem k povrchu panelu křídla, 
svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)

dekorační lišta s fólií Dub Přírodní 
nebo s fólií Portaperfect v modelu
G.0, zapuštěná vzhledem k povrchu 
panelu křídla, svislá struktura (volba 
ZA PŘÍPLATEK)
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KONSTRUKCE KŘÍDLA
Saténově hladký lakovaný povrch vzniká díky technice lakování UV.  
Model A.1 lze zhotovit se zrcadlem na jedné nebo na obou stranách. 
Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně se na druhé nachází plná deska.
Možnost volby dekoračních lišt z masivního dubu, slícovaných s povrchem panelu 
křídla (model F) nebo s přírodní dýhou, syntetickou fólií i kartáčovaným hliníkem, 
zapuštěných vzhledem k povrchu panelu křídla (model G).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA
•  Tři závěsy PRIME nebo čepové standard
• Zámek čelem stříbrný nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu
• Matné tvrzené sklo
• Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)
• Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm

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

POZNÁMKY
• Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
• Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem. 
•  Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN),  

bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou balené se zárubní.

ZA PŘÍPLATEK
• dekorační lišta fólie Portaperfect (model G)
• dekorační lišta kartáčovaný hliník (model G)
• dekorační lišta přírodní dýha (model G)
• rozměr „100” 
• ventilační výřez 
• 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 
• zrcadlo na jednu stranu 
• zrcadlo na obou stranách 
• hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)  
• podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře 
• klika (str. 200)

plochý panel

dekorační lišta z masivního dubu 
v modelu F.0, slícováno s povr-
chem panelu křídla, vodorovná 
struktura

zasklení v modelu G.4,
sklo je zapuštěno vzhledem 
k povrchu panelu

TECHNICKÉ INFORMACE

DEKORY

NOVINKA NOVINKA

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


