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ALUPORTA

Posuvný systém PORTA, Porta KONCEPT A.9, Šedá Euroinvest

POSUVNÉ SYSTÉMY NA STĚNU

NOVÝ

Posuvný systém

Kompletní sada se skládá z:
• nástěnného systému
• křídla (ve verzi provedení „posuvné”)
• zárubně (ve verzi provedení „tunel”)

Kompletní sada se skládá z:
• nástěnného systému
• křídla (ve verzi provedení „posuvné”)
• zárubně (ve verzi provedení „tunel”)
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Portadecor
Portasynchro 3D 

Portadur  
Fólie Premium
Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub
Přírodní dýha Dub Satin 

Portaperfect 3D 
CPL HQ 
Gladstone/Halifax

Vzorky barev viz str. 217 – 224.
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TECHNICKÉ INFORMACE

System PORTA

KONSTRUKCE POSUVNÉHO SYSTÉMU PORTA 
Nabízený systém se skládá z kolejnice s pojezdovými vozíky, krycí lišty
kolejnice a dorazové části. Krycí lišta kolejnice a dorazová část jsou vyrobeny
z dřevotřísky a MDF materiálu. Přírodní dýhy v povrchové úpravě polomatný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTEMU 
• Kolejnice s pojezdovými vozíky
• Protiplech zámku
• Kartáčové samolepicí těsnění
• Vodicí trn zajišťující vertikální stabilitu křídla upevňovaný do podlahy

ZÁRUBEŇ 
• Zárubeň Porta SYSTEM ve verzi „tunel” str. 178.
• Rozměry viz. str. 213, Tabulka 11.

POZNÁMKY 
•  Sada je univerzální, pokud jde o směr vysunutí křídla. Směr je možné měnit 

usazením dorazové části na levé nebo pravé straně tunelu Porta SYSTEM.

ZA PŘÍPLATEK 
• Laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II
• Potažení dýhou Dub Satin Bílý

System ALU

KONSTRUKCE POSUVNÉHO SYSTÉMU ALU 
Nabízený systém se skládá z kolejnice a profilu přidržujícího křídlo. Oba prvky jsou
vyrobeny z estetického hliníku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTEMU 
• Vodicí trn zajišťující vertikální stabilitu křídla upevňovaný do podlahy

ZÁRUBEŇ 
• Zárubeň Porta SYSTEM ve verzi „tunel” str. 178. Rozměry viz str. 213, Tabulka 7.

POZNÁMKY 
• Sada je univerzální, pokud jde o směr vysunutí křídla.
•  Pro správné sestavení systému, zárubně „tunel” a křídla do kompletu je nutné zvolit 

křídlo o jeden rozměr větší, např.: pro systém a „tunel” o šířkách „70” –> pro komplet 
křídlo „80”, pro „80” –> „90”, pro „150” –> 2x „80”, pro „170” –> 2x „90” atd.

• Bez možnosti provedení s hákovým zámkem.


