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Porta ROYAL Premium

Porta ROYAL Premium A, Bílá

model P model Amodel M

Porta ROYAL Premium A, Bílá
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KONSTRUKCE KŘÍDLA
Stabilizační výplň nebo dřevotřísková deska plná (ZA PŘÍPLATEK) je oboustranně oblože-
na profilovanou 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
• Matné sklo
• Kulatá úchytka (k posuvným dveřím).

ZÁRUBNĚ
Doporučené polodrážkové zárubně:
• Porta SYSTEM s fólií Premium str. 178
• MINIMAX s fólií Premium str. 176
• OCELOVÉ str. 190-195
Doporučené bezpolodrážkové zárubně: 
• Porta SYSTEM ELEGANCE s fólií Premium str. 180
• LEVEL s fólií Premium str. 182

POZNÁMKY
• Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
• Doporučujeme kliku a kování Royal, viz str. 201.
• Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem. 
• S variantou „zesílení pro samozavírač”, jsou vyžadovány 3 závěsy.
•  V důsledku použití různých materiálu, mohou se objevovat menší barevné rozdíly 

mezi povrchem křídla, hranami nebo zárubní.

ZA PŘÍPLATEK
• ventilační otvory nebo ventilační výřez 
• příprava ke zkrácení dveří (maximálně 60 mm) 
• magnetický zámek 
• výplň dřevotříska plná 
• 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)  
• zesílení pod 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)

ideálně hladký povrch

TECHNICKÉ INFORMACE

DEKORY

120 - 18060 - 90LAK
PREMIUM

ČESKÁ 
NORMA

CN
40 mm

/ NOVÁ KVALITA LAKOVÁNÍ
/ INOVAČNÍ TECHNOLOGIE


