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Zhlédni montáž zárubně Porta SYSTEM:
https://www.youtube.com/watch?v=w71vlNxFg2Y 

Porta SYSTEM,  
Porta SYSTEM GK

panel

do 20 mm do 40 mm

Portadur 
Fólie Premium
Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub, Ořech, Jesion
Přírodní dýha Dub Satin
Akrylátová barva UV

Portadecor
Portasynchro 3D

PORTA SYSTEM
Zárubeň regulovaná s krycími lištami
60 mm a 80 mm.
Zárubeň Porta SYSTEM může být zkompletována
se všemi druhy interiérových křídel.
Modul Retro Vám umožní docílit zcela
odlišné a nové stylizace dveří.

PORTA SYSTEM GK
Zárubeň regulovaná určená ke skleněným 
křídlům.

DEKORY

Portaperfect 3D 
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

Vzorky barev viz str. 217 – 224.

maximum maximum
zárubeň s širokým perem
ZA PŘÍPLATEK

minimum

Porta SYSTEM
+ Regulační Panel®

Porta SYSTEM
+ Modul RETRO 
(koruna a ozdobné lišty)

Porta SYSTEM

80 mm (nebo 160 mm)

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



179

REGULACE60 mm 80 mmČESKÁ 
NORMA

CN

10
Po

rt
a 

SY
ST

EM
 

korunaModul RETRO (komplet)
ozdobné svislé lišty 

(komplet)= +

ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI

A 75 ÷ 95 mm 

B 
C

95 ÷ 115 mm  
120 ÷ 140 mm

D 
E

140 ÷ 160 mm 
160 ÷ 180 mm

F 
G 
H

180 ÷ 200 mm 
200 ÷ 220 mm  
220 ÷ 240 mm

I 
J 
K

240 ÷ 260 mm 
260 ÷ 280 mm 
280 ÷ 300 mm

ŠÍŘKA REGULAČNÍHO PANELU

typ A (80 mm)  
vodorovný

typ B (160 mm)  
vodorovný

typ A (80 mm)  
svislý kompletní

typ B (160 mm)  
svislý kompletní

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ 
Zárubeň se skládá z:
•  hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva
• krycích lišt (60, 80 mm)
 Zárubeň Porta SYSTEM je vyráběna a dodávána klientovi v podobě kompletu prvků 
určených pro složení na místě montáže.
Porta SYSTEM pro křídla Porta GRANDE je potažena podkladovou fólií a povrchově
upravena vytvrzenou UV akrylátovou barvou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ 
Porta SYSTEM
• Tři čepové závěsy standard nebo závěsy PRIME (dostupné pouze v PN) ZA PŘÍPLATEK
• Gumové těsnění po obvodu zárubně
Porta SYSTEM GK
• Protiplech zámku (krátký)
• Gumové těsnění po obvodu zárubně
• Kapsy na závěsy 2 kusy pro rozměry „60“ ÷ „90“, 3 kusy pro rozměr „100“
POZOR! závěsy nejsou dodávány v kompletu se zárubní

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 210, TABULKA 1
Porta SYSTEM
•  Pro rozpětí šířky zdi (A-K) „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” i „120” ÷ „200” 

a jednokřídlé „60” ÷ „90” s bočním panelem „40” 1.
Porta SYSTEM GK
• Pro rozpětí šířky zdi (A-K) „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

POZNÁMKY
•  Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami  

(např. tapety) a podlahou (např. parkety).
•  Zárubeň o šířce 100 mm lze rovněž objednávat ve verzi „tunel” (tzn. v provedení 

bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku).
•  Modul RETRO není dostupný v povrchové úpravě CPL HQ, ve Fólii Premium  

a Gladstone/Halifax.
•  Světlíky Porta SYSTEM - informace jsou dostupné na:  

www.porta.com.pl/do-pobrania.

ZA PŘÍPLATEK
• zárubeň: dekory CPL laminát 0,2 mm - SKUPINA II
• zárubeň: přírodní dýha Ořech
• zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý
• panel regulační: přírodní dýha Dub Satin Bílý
• koruny: přírodní dýha Dub Satin Bílý
• ozdobné lišty: přírodní dýha Dub Satin Bílý
• závěsy PRIME (dostupné pouze v PN)
• zesílení pro samozavírač 

TECHNICKÉ INFORMACE


