
150

DVEŘE KWARC
Dveře DT-PP-DY/M (KWARC Typ I a II);
• akustická izolace Rw=33 dB
• požární odolnost EI 30
• kouřotěsnost
Dveře DT-K32 (KWARC Typ III) vybaveny lištovým zámkem 
a bezpečnostními trny proti vylomení mají:
• bezpečnostní třída RC 2 dle CSN EN 1627:2012
• akustická izolace Rw=36 dB (s prahem)
• akustická izolace Rw=37 dB (s padací lištou) - ZA PRÍPLATEK
• požární odolnost EI 30
• kouřotěsnost

V ceně kompletu dveří
• křídlo
• zárubeň
• kovový práh

KWARC Intarzie 6, Bílá s ocelovou zárubní

KWARC RC 2

Všechny dostupné modely viz str. 142

Bezpečnostní třída RC 2 (pouze TYP III)
Akustická izolace Rw 33-37dB
Požární odolnost EI 30
Kouřotěsnost

bezpečnostní dveře třídy RC 2, EI 30, 36 dB

KWARC Intarzie 6, Bílá s ocelovou zárubní bezpečnostní trny proti vylomení 
– KWARC III

zesílený tříprvkový závěs

čtyřbodový lištový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky
– KWARC III
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80 - 100 44-45 mmtřída 2 třída 3Rw 33÷37dB PROJEKTEI30 Sa, S200ČESKÁ 
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POZNÁMKY
• Příprava pro zkrácení dveří (maximálně o 60 mm).
•  Aby byly splněny podmínky stavebního zákona pro protipožární dveře a/nebo 

kouřotěsnosti, je nutno používat samozavírač.
•  V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné  

se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
•  Dveře odolné proti požáru by měly být vybaveny klikou s rukojetí s ocelovým jádrem.
• Akustická izolace Rw = 33÷37dB.

ZA PŘÍPLATEK
• kukátko
• rozměr „100”
• ocelová zárubeň: barva černá
• křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
• křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve svislé struktuře dřeva
•  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 (RAL 9016)
• křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
• křídlo: přírodní dýha Ořech rozměr „100”
• profil kovové zárubně pro PROJEKT BIS
• rozšíření profilu zárubně od 101 do 150 mm
• rozšíření profilu zárubně od 151 do 270 mm
• rozšíření profilu zárubně od 271 do 390 mm
• na objednávku provedení s padacím prahem 
• klika (str. 204)

KONSTRUKCE KŘÍDLA
Vícevrstvá konstrukce křídla zajišťuje odolnost proti ohni po dobu 30 minut a akustickou 
izolaci Rw = 33÷37dB. Díky vrstvě hliníkového plechu v konstrukci křídla jsou dveře 
výjimečně odolné proti negativním vlivům provozních podmínek panujícím na schodišti.  
V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ 
•  Zadlabávací zámek s obdélníkovou závorou připravenou pro cylindrickou vložku 

(KWARC typ I)
•  Dva zadlabávací zámky s obdélníkovou závorou připravenou pro cylindrickou 

vložku (KWARC typ II)
•  Zámek lištový, čtyřbodový pro dvě cylindrické vložky a tři bezpečnostní trny proti 

vylomení (KWARC typ III)
• Tři zesílené čepové závěsy stříbrné barvy
• Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem v drážce křídla
• Zárubeň je vybavena standardním prahem z nerezové oceli (90 mm)

ZÁRUBNĚ
•  Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, obo-

ustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena protipožárním 
těsněním, třemi čepovými závěsy standard, kovovým prahem z nerezové oceli ve 
verzi standard (90 mm), zesílením pod samozavírač. KWARC I má protiplech k jedno-
mu zámku, KWARC II – ke dvěma zámkům, KWARC III – k lištovému zámku a dále šest 
montážních zápustek a otvory pro bezpečnostní trny proti vysazení.

• Zárubeň PROJEKT BIS (str. 196).
•  Zárubeň Projekt PREMIUM - provedení na objednávku bez CZ certifikace požární 

odolnosti.
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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 KWARC PROTI NEGATIVNÍMU
PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK,
CHARAKTERISTICKÝCH
PRO SCHODIŠTĚ, 
TEPLOTNÍ ROZDÍLY
A VLHKOST 
VZDUCHU.

DOPORUČUJEME!

DEKORY

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.


