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KOLEKCE

Porta RESIST 1.1, Halifax Přírodní

Porta RESIST

Porta RESIST 7.1, Halifax Přírodní

NOVÝ DEKOR

* struktura dřeva shodná se směrem intarzií 

model 1.1

model 7.1

model 1.2

model 7.2

model 1.3

model 7.3

model 1.4

model 7.4

model B.1* model E.1* model 4.Amodel H.1* model 4.B

svislá struktura:

svislá struktura:

vodorovná struktura: 

svislá nebo vodorovná struktura: 

INVESTIČNÍ
KOLEKCE

III třídu mechanické odolnosti mají vybrané 
modely vyplněné dutinkovou dřevotřískou. 
Dodatečně je k dispozici „investiční balíček“ 
obsahující tříprvkové závěsy a zámek 
v nejvyšší třídě mechanické odolnosti 
(volitelně ZA PŘÍPLATEK). Komplet se 
skládá z křídla a vybrané zárubně.

DOPORUČUJEME
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KONTRAKT
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Porta RESIST

Gladstone / Halifax  

Dub  
Písečný

Dub
Bílý

Dub  
Hnědý

Halifax 
Přírodní

NOVÝ

třída 3

Struktura a typ povrchu Gladstone / Halifax 
má autentický vzhled připomínající surové 
dřevo.

INOVATIVNÍ PRODUKT NA TRHUINOVATIVNÍ PRODUKT NA TRHU

KONSTRUKCE KŘÍDLA
Výplň tvoří „voština” nebo dutinková dřevotříska zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK), 
modely 1.4, 7.4 – plná dřevotříska, 4.B – výplň „dutinková dřevotříska”. Celek je opláštěn 
HDF deskou. Hrany křídla jsou pokryty páskou ABS. Modely s intarziemi jsou doplněny
o hliníkové intarzie ve stříbrné nebo černé barvě o šířce 6 mm. Křídla 4.A, 4.B jsou 
vybaveny tvrzeným sklem o tloušťce 8 mm, které představuje konstrukční prvek křídla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA
•  Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz ZA PŘÍPLATEK
•  Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo  

přizpůsobený pro cylindrickou vložku
•  Sklo – modely skupiny 1 a 7 vzory: „činčila”, matné tvrzené, čiré ; modely skupiny 4:
• tvrzené matné sklo 8 mm
• Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ
Doporučené polodrážkové zárubně: 
• Porta SYSTEM str. 178
• MINIMAX str. 176
• OCELOVÉ str. 190-195
Doporučené bezpolodrážkové zárubně: 
• Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180

POZNÁMKY
•  Polodrážkové dveře jsou vybaveny 3 závěsy, bezpolodrážkové 2 závěsy - závěsy jsou 

baleny se zárubni.
• Mřížka, ventilační otvory a příprava pro zkrácení dveří nedostupné u modelů skupiny 4.

• Křídla s výplní „plná a děrovaná dřevotříska” mají přípravu ke zkrácení ve standardu.
• Rozměr „110” dostupný pouze s výpní plná dřevotříska. Rozměry prosklení – jako u „100”.
• Rozměr „110” není dostupný pro modely sk.4
• Rozměr „100” i „110” není dostupný pro model 1.4, 7.4.
• Stálý rozměr prosklení u modelu 4.A.
• Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
•   Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých 

bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
•  S variantou „zesílení pro samozavírač”, jsou vyžadovány 3 závěsy.

ZA PŘÍPLATEK
• rozměr „100”, „110” 
• výplň dutinková dřevotříska 
• 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) 
• mřížka (tylko skupina 1 i 7), ventilační otvory nebo ventilační výřez
• magnetický zámek  
• příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm) (skupina 1)  
• zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy) 
• kulaté okénko z nerezové oceli (model1.1, 7.1) 
• hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře) 
• podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře 
• krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus) 
• klika (str. 200)

  Podívejte se na možnosti realizace jiných modelů 
v Porta KONTRAKT, viz str. 230.

Gladstone/Halifax 

EXTREME
Třída, jejíž parametry představují ochranu pro
intenzivní používání dveří zhotovených z tohoto
materiálu. Je určena na místa s vysokou frekvencí
provozu, všude tam, kde denně prochází stovky lidí.

Po
rt

a 
RE

SI
ST

TECHNICKÉ INFORMACE

DEKORY

Povrch křídla pokrytý deskou
lisovanou pod velkým tlakem 
s velmi drobnou strukturou 
vláken. Díky své vysoké  
hustotě garantuje velmi  
dobrou odolnost proti  
nárazům, otěru  
a poškrábání.

DOPORUČUJEME!

PŘÍKLADOVÉ POUŽITÍ DVEŘÍ PORTA RESIST:
• Kanceláře
• Hotely a penziony
• Veřejné budovy
• Obytné budovy

Synchronická struktura Gladstone/Halifax
zdůrazňující přírodní surovost dřeva

černá intarzie
dostupná je i stříbrná intarzie

prosklení v modelu 4.A

ČESKÁ 
NORMA
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