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V ceně kompletu dveří
• křídlo
• zárubeň
• kovový práh

AGAT Ploché, Akát Stříbrný, s ocelovou zárubní

AGAT    OPAL

čtyřbodový lištový zámek – OPAL

čepový zámek přizpůsobený pro cylindrické vložky – AGAT

DVEŘE OPAL
Bezpečnostní dveře OPAL třídy RC 2 dle ČSN EN 1627:2012 OPAL mají třídu zvukové izolace
Rw=32 dB (32-36 dB) a bezpečnostní třídu 2 dle evropské normy EN – pod podmínkou
zkompletování křídla se speciální kovovou zárubní Porta, prahem z nerezové oceli a klikou
se štítkem minimálně 2. třídy ENV a cylindrické vložky minimálně 4. třídy EN.

DVEŘE AGAT
Zesílené dveře AGAT mají čepový zámek 2. bezpečnostní třídy
a akustickou izolaci Rw=32dB (32-36 dB).

bezpečnostní trny proti vylomení 
– AGAT, OPAL

Všechny dostupné modely viz str. 142

Bezpečnostní třída RC 2 (Opal)
Akustická izolace Rw=32 dB

vstupní dveře 32 dB bezpečnostní dveře RC 2, 32 dB

NOVINKA

OPAL Ploché s aplikací bílé sklo, Akát stříbrný, s ocelovou zárubní
Skleněná aplikace je dostupná pouze v PN

regulovatelný protiplech  
v ocelové zárubni (ZA PŘÍPLATEK)
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V ceně kompletu dveří: 
křídlo + zárubeň + kovový práh + kukátko (ZA PŘÍPLATEK).

Zhlédněte montážní video dveří OPAL:
www.porta.com.pl/dm/montazopal.wmv

KONSTRUKCE KŘÍDLA
Rám křídla je zhotoven z lepeného jehličnatého dřeva. Křídlo je dodatečně zesíleno
vnitřním rámem. Opláštění křídla tvoří vrstva hliníku a dřevovláknitá deska.
Dostupná křídla jsou doplněna hliníkovou intarzií stříbrné nebo černé barvy.
Přírodní dýhy v povrchové úpravě matný lak. V provedení CPL HQ nebo Gladstone/
Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ AGAT 
• Jeden nebo dva zasouvací zámky pro cylindrickou vložku
• Tři čepové závěsy
• Tři trny proti vylomení (NOVINKA)
• Ocelová zárubeň vybavená standardní nerezovým prahem (90 mm) 

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ OPAL 
• Zámek lištový, čtyřbodový pro dvě cylindrické vložky
• Tři čepové závěsy (kovová zárubeň), tři tříprvkové závěsy (zár. MDF)
• Lišta proti vylomení (zár. MDF)
• Tři bezpečnostní trny proti vylomení
• Ocelová zárubeň vybavená standardní nerezovým prahem (90 mm)
• Zárubeň MDF s nerezovým prahem (90 mm) - práh balen zvlášť

ZÁRUBNĚ 
•   Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 105 mm je vyrobena z ocelového,oboustranně 

pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm (AGAT) nebo 1,5 mm (OPAL).
•  Je vybavena třemi čepovými závěsy standard, gumovým obvodovým těsněním, 

a OPAL navíc šesti montážními zápustkami.
• Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 196).
• Speciální zárubeň MDF (OPAL).

POZNÁMKY 
• Příprava pro zkrácení dveří (maximálně o 60 mm).
• Třída akustické izolace Rw = 32 dB (rozsah 32 ÷ 36 dB).
• Dveře AGAT i OPAL model ploché se sklem dostupné pouze v PN a s kukátkem.

• Pří nákupu MDF zárubní je nutné dokoupit krycí lišty.
• V případě volby OPAL se zárubní MDF je nutné objednat práh samostatně.
• V případě volby AGAT nebo OPAL s ocelovou zár. je práh součástí balení zárubně.

ZA PŘÍPLATEK 
• kukátko
• rozměr „100”
• regulovatelný protiplech v ocelové zárubni
• ocelová zárubeň: barva černá
• křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
• zárubeň: barvy laminátu CPL 0,2 mm – SKUPINA II
• křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve svislé struktuře dřeva
• aplikace bílé nebo černé sklo v plochých modelech 
•  intarzie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekce frézované OFFICE  

– týká se modelů 8–9
• intarzie s fólií (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
• intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
• křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý
• křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
• křídlo: přírodní dýha Ořech
• zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý
• zárubeň: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
• zárubeň: přírodní dýha Ořech
• vybavení zárubně AGAT 6 montážními zápustkami
• ocelová zárubeň: dekory SKUPINA II
• profil ocelové zárubně pro PROJEKT BIS
• profil ocelové zárubně pro PROJEKT PREMIUM
• rozšíření profilu zárubně od 106 do 150 mm
• rozšíření profilu zárubně od 151 do 270 mm
• rozšíření profilu zárubně od 271 do 390 mm
• zesílení pro samozavírač v kovové zárubni
• cylindrické vložkyklika (str. 204)

Portaperfect 3D 
Laminát CPL HQ 0,2 mm

Laminát CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub, Jesion, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

Portasynchro 3D

Vzorky barev viz str. 217 – 224.

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU 
HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ 
ODOLNOSTI DVEŘÍ AGAT / OPAL PROTI NEGATIVNÍMU 
PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, 
CHARAKTERISTICKÝCH  
PRO SCHODIŠTĚ,  
TEPLOTNÍ  
ROZDÍLY
A VLHKOST  
VZDUCHU.

DOPORUČUJEME!
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TECHNICKÉ INFORMACE

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze 
zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo  
Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.


