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Характеристики на нашите продукти

 ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА НАШИТЕ ПРОДУКТИ

ДИЗАЙН, СТЪКЛО, ОГЛЕДАЛО
Можете да избирате различни 
варианти на естетика и интензивност 
на светлинния поток.

Възможност за 
изработване на врата 
по ваш проект

Огледало
Допълнителна опция

Фурнировани

Лак Премиум

Лак UV

KOНСТРУКЦИЯ
При избора на вида конструкция 
влияние оказват: издръжливостта, 
степента на стабилност, звукоизолацията, 
термоизолацията на вратите. 

Конструкция

ТАБЛЕНА

Противовзломност

клас RC 2, клас RC 3, клас C 

Устойчивост на вратата към 

принудително, неоторизирано 

отваряне

Пожароустойчивост

EI 30, EI 60

Способност за спиране на 

разпространението на огън, 

съответно за 30 и 60 минути 

Димонепропускливост

клас Sa, Sm 

Oпределя устойчивостта на 

вратата на проникване на дим 

Звукоизолация

Rw 27 dB D
1
25, Rw 32 dB D

1
30, 

Rw 37 dB D
1
35, Rw 42 dB D

1
40

Стойността показва количеството на 

децибелите, които вратата може да приглуши 

Устойчивост на 

климатични 

условия

Механичен клас

клас 1,клас 2, клас 3,клас 4 

Издръжливост на вратата на 

натоварване в зависимост от 

условията на експлоатация 

Порта КОНТРАКТ

отдел, специализиран в 

нестандартните поръчки

КРИЛО
Естетиката на вратата може да има 
различни функционални решения в 
зависимост от нуждите и функцията 
на помещението. 

Налични еднокрили 

размери:

мин. „60”, макс. „110”

Стандартна височина 

крило 2030

Увеличена височина

крило 220022
0

Налични двукрили 

размери: 

мин. „90”, макс. „220”

Плъзгащо крило

Универсална врата 

дясна-лява 

КАСА
Касата представлява елемент 
от оборудването на вратата, 
правилният й избор е също 
толкова важен, както и този на 
крилото на вратата. От многото 
видове каси трябва да се обърне 
внимание на начина на свързване 
на равнината на касата с крилото. 

Безфалцово

Фалцово

Проект

Възможност за 

регулиране на касата

Первази

Предлагат се в размери
 60 mm, 80 mm

Модул Ретро

UV
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Обърни внимание на... 

 ПРЕДИ ДА КУПИШ ВРАТА, НЕПРЕМЕННО ТРЯБВА ДА РЕШИШ, В КОЯ ПОСОКА ЩЕ СЕ ОТВАРЯ

 КАК СЕ КАЛКУЛИРА ЦЕНАТА НА ВРАТАТА

 НАШИТЕ ВРАТИ СА ПРОТИВОВЗЛОМНИ

RC 2

RC 3

Клас на устойчивост (RC 2) - ниво на съпротивление  и защита срещу проникване с взлом чрез използване на прости инструменти като отвертка, 
клещи, трион, клин.

Клас на устойчивост (RC 3) - ниво на съпротивление и защита срещу проникване с взлом с използване на инструменти като отвертка, клещи, 
трион, клин, длето, чук, стоманен лост, механична бормашина.

Клас на устойчивост (RC) - ниво на съпротивление и защита срещу проникване с взлом чрез използване на физическа сила, като ритане с крак, 
скачане, удар с рамо и др., т.е. основна резистентност срещу взломните процеси, която се осигурява от самия продукт.

 ЕДНОКРИЛА ВРАТА
ЛЯВА

ЕДНОКРИЛИ ВРАТИДЯСНО 
КРИЛО

ДВУКРИЛА ВРАТА

=+ +
ЦЕНА НА

КРИЛО
ЦЕНА НА

КАСА

ДРЪЖКА
+

ДРУГИ
АКСЕСОАРИ

ЦЕНА НА
ВРАТА

ПАСИВНО
КРИЛО

АКТИВНО 
КРИЛО
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НОВОСТИИновативен продукт на пазара

Колекция
Порта РЕЗИСТ 
и ново покритие Гладстоун
Изберете колекцията Порта РЕЗИСТ, която се отличава с изключителната си дълготрайност. Гладстоун е вид пресована 
плоча, чиято структурата и външен вид прилича на сурово дърво. Многопластовата структура на плочата Гладстоун 
прави вратите от колекцията Порта РЕЗИСТ устойчиви на удари, абразия драскотини и излагане на химикали, 
използвани в домакинството.

Галдстоуновата плоча ще бъде налична в колекцията Порта РЕЗИСТ, както и в колекциите за технически и входни врати.

виж стр. 72

Кафяв дъб

ХИТ

модел 1.1 модел 7.1модел 4.A модел 4.B

Гладстоун                                

ЕКСТРИЙМ
Чийто параметри осигуряват на вратите, 

завършени с този вид покритие защита при 

интензивната им употреба. Предназначен е за 

места с интензивен човекопоток.

Гладстоун  

Пясъчен
дъб

Бял
дъб

Кафяв
дъб

НОВ НОВ НОВ
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НОВОСТИПротивовзломни врати НОВОСТИ

Колекция
Порта ЕКСТРИЙМ RC 3

Входни врати за апартаменти в антивзломна версия RC 3.
Вратите Порта ЕКСТРИЙМ RC 3 гарантират на собствениците си сигурност, тъй като те са 
противовзломни, димохерметични и противопожарни. Предлагат се в широка гама от PVC
покрития и ламинати, както и с натурален фурнир.

Вратата ЕКСТРИЙМ RC 3 е продукт, награден със златен медал MTP 2017 за иновации
и технология от най-висок клас, потвърждаваща съвършенството на продукта.

виж стр. 148

ПРОТИВОВЗЛОМНОСТВ 
клас RC 3

ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ
Rw=37dB (37 - 41dB)

ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ 
EI 30

ДИМОНЕПРОПУСКЛИВОСТ
Sa, S200

2 ПРОТИВОВЗЛОМНИ 

ЗАКЛЮЧВАНИЯ ТИП 

КУКА ОБЕЗПЕЧАВАТ 

СИГУРНОСТТА
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Бързо сглобяване за 9 минути!

Нова каса

Метал ФАСТ 

•   Нова 3-елементна стомамена каса, предназначена за европейския пазар и не само

•   Бърз и лесен за монтаж - 9 минути, върху завършени стени и подове

•    Изключително устойчива на повреди и висока влажност, пригодена за бърз демонаж и монтаж 
без допълнителни разходи, в случай на реорганизация на помещения

•   Чист монтаж без използване на пяна, без пробиване и прах в стаята

•    Съвместима с всяко дървено и метално фалцово крило, изработено в полския стандарт с 
размери 60-100 и в полски инвестиционен стандарт с размери 80-90

     виж стр. 174

  ПОЦИНКОВАНА

ЛАМАРИНА

ПРОДУКТ
ПОРТА СТИЙЛ

бързо свързване на елементите на касата

бързо свързване на елементите 

на касата

монтаж върху стени от гипсокартон

с дебелина 100, 125, 150 mm

 Бял 
(RAL 9016) 

 Сив 
(RAL 7047) 

Кремав
 (RAL 1001) 

 Кафяв
 (RAL 8028) 

Антрацит 
HPL/CPL

 Антрацит 
шагренов 
(RAL 7024) 

Полиестерна боя  
Полиестерна боя  

ПРОФЕСИОНАЛЕН
Клас, съчетаващ функционалност и елегантност, 

навсякъде, където вратите са пряко изложени 

на продължително въздействие на външни 

фактори, предназначени за хотели, обществени 

сгради и офиси. 

НОВОСТИ

Направете личен избор на цвят и се консултирайте с отдел 

Порта КОНТРАКТ. Подробности относно нестандартните 

поръчки вижте на стр. 198.

ПРОДУКТ
ПОРТА СТИЙЛ

9 МИНУТИБЕЗ МОНТАЖНА 
ПЯНА

БЕЗ 
ПРОБИВАНЕ

  ПОЦИНКОВАНА

ЛАМАРИНА

БЕЗ 
ПРАХ
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Порта ВЕКТОР Премиум

модел Y

Порта ВЕКТОР Премиум

модел Q

Порта ФОКУС Премиум

модел 4.D

Порта ФОКУС Премиум

модел 4.E

Порта ФОКУС Премиум

модел 5.A

Порта ФОКУС Премиум

модел 5.B

Порта ФОКУС Премиум

модел 5.C

НОВОСТИНови модели и нов цвят

Нови модели

Колекции Порта ВЕКТОР Премиум

и Порта ФОКУС Премиум
За да отговорим на нуждите на клиентите, ние въведохме в 
нашата оферта нови модели в групата на нашите най-продавани 
колекции Порта ВЕКТОР Премиум и Порта ФОКУС Премиум. 
Новите модели са проектирани така, че да подхождат стилово и на 
двете колекции и да им позволяват да се комбинират помежду си, 
допълвайки се с остъклени и плътни врати в унифициран стил.

вижте стр. 20 и 24

Нов цвят

Портаперфект 3D

Натурален дъб
Натуралният дъб е нов цвят в офертата, 
който се присъедини към групата от 
Портаперфект 3D покрития, добре 
позната с високо си качество 
и издръжливост.

Сигурни сме, че универсалността и 
непреходността на този цвят, ще го правят 
привлекателен за нашите клиенти.

Натурален дъб

Порта ФОКУС Премиум

модел 4.C
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Порта ВЕКТОР Премиум, модел V
вижте стр. 20



 KOLORYSTYKA

120 - 20060 - 100

   CENNIK NETTO | BRUTTO PLN   (zwróć uwagę na DOPŁATY)

11

0
101

ИНТЕРИОРНИ 

ВРАТИ - ЛАКИРАНИ

MИНИМАКС
ЛОНДОН, ВИЕНА, САВОЙ 

Порта РОЯЛ Премиум
Порта СКАНДИА Премиум

Порта ВЕКТОР Премиум 
Порта ФОРМ Премиум

Порта ФОКУС Премиум
Порта ДЕЗАЙЪР

Порта ГРАНДЕ

Вратите, представени в този раздел, са едно от 
най-модерните решения през този сезон, в който  
властват вратите, лакирани в така  популярия бял 
цвят. Ние сме убедени, че всеки, който търси бели 
лакирани врати с най-високо качество, ще намери 
своя мечтан модел сред предложените колекции.
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MИНИМАКС

MИНИМАКС, модел стълбичка, бялo

модел P модел M модел D

1/3 растер 2/3 растер

модел стълбичкаMИНИМАКС плътна, бял

модел L

НОВОСТ
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

M
И

Н
И

М
А

К
С

90 - 20060 - 110

Бял 
(RAL 9003)

Лак Стандарт  

стъкло тип „чинчила”

 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Пълнежът е стабилизиращ тип „пчелна пита” или перфорирана плоча от 

дървесни частици. Цялото крило е покрито с HDF плоскост.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

• Две панти „Стандарт”, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм”, 

 вижте опциите срещу доплащане

• Три панти (за крило с размери „100“ или „110”)

•  Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка

• Модел стъкло: тип „чинчила“ или матирано

• Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ с синтетично покритие Портадекор стр. 106

• МИНИМАКС с синтетично покритие Портадекор стр. 104

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

• Крилата „МИНИМАКС” се предлагат само във версия за фалцови врати.

•  Крилата се предлагат на грунд, подготвени за боядисване на цената на крилата

 „МИНИМАКС” в бяло.

•  При пълнежите с перфорирана и плътна плоча подготовката за 

скъсяване е стандартно заложена.

•  Размер „110” е наличен само пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни 

частици. Големината на стъклото е както при размер „100”.

•  Възможност за избор на размера на крилата на двойните врати. Пасивно крило

 (притурка) с размери „30”, „40”, „50” е достъпно само в плътен вариант.

• Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

•  Размер „80” и „90” в инвестиционна норма (отвор в стената 800,

 900 mm) е стандартно заложен - без доплащане.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100”, „110”

• пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици

• вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез

• окомплектовка с панти „Прайм” (за определени каси)

• брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата)

• магнитна брава

• подготовка за скъсяване (максимум 60 mm)

• подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне

• илюминатор – с рамка от неръждаема стомана

• Брава със заключване тип „кукичка” и вкопани продълговати ръкохватки

 (плъзгащи се врати)

• капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)

• матирано стъкло

• дръжка с шилд (стр. 180)

M
И

Н
И

М
А

К
С

стабилизиращ пълнеж
„пчелна пита”

перфорирана плоча
от ПДЧ

RAL

Моделите се предлагат в 
различни RAL нюанси. За повече 
информация попитайте нашите 
партньори. 
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ВИЕНА модел C, модел P, бял

ЛОНДОН, ВИЕНА, САВОЙ

ЛОНДОН P

ВИЕНА P

ЛОНДОН O

ВИЕНА O

ЛОНДОН, модел P, бял

ЛОНДОН B

ВИЕНА B

ЛОНДОН C

ВИЕНА C

САВОЙ

плътна*



15

Л
О

Н
Д

О
Н

, В
И

Е
Н

А
, 

С
А

В
О

Й

120 - 18060 - 90

 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Стабилизиращ пълнеж тип „Пчелна пита”, двустранно облепен с релелефна HDF 

плоскост.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

• Две панти „Стандарт”, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм”, 

 вижте опциите срещу доплащане

•  Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка

• Модел стъкло: тип „чинчила”

• Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати:
• Порта СИСТЕМ с синтетично покритие Портадекор стр. 106

• МИНИМАКС с синтетично покритие Портадекор стр. 104

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

• Възможност за произволно съчетаване на размерите на таблите, при 

двукрилите врати.

• Препоръчваме дръжка на цял шилд модел „Роял”, вижте стр. 180.

• Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

* Моделите на САВОЙ със стъкло се предлагат чрез нестандартните поръчки.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• вентилационни отвори или вентилационен подрез

• подготовка за скъсяване (максимум 60 mm)

• магнитна брава 

• окомплектовка с панти „Прайм” (за определени каси)

• брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста)

• подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне

• Брава със заключване тип „кукичка” и вкопани продълговати ръкохватки

 (плъзгащи се врати)

• капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)

• дръжка с шилд (стр. 180)

Бял 
(RAL 9003)

Лак Стандарт  Лак Стандарт  

 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

плоча тип
„пчелна пита”

плоча тип
„стабилизирана”

релефна текстура 

с дървесен фладер **

гладка текстура на 

повърностното покритие ***

**  Повърхностно покритие с гладка текстура се предлага за 

колекциите Лондон И Виена. 

***  Повърхностно покритие с гладка текстура се прдлага за 

колекциите Лондон и Савой. 

RAL

Моделите се предлагат в 
различни RAL нюанси. За повече 
информация попитайте нашите 
партньори. 
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Порта РОЯЛ Премиум, модел P, бял

Порта РОЯЛ Премиум

модел P

модел A

модел M модел D*

Порта РОЯЛ Премиум, модел P, бял

НОВИ МОДЕЛИ

Политура
ПРЕМИУМ

НОВОСТ

* до изчерпване на количествата
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120 - 18060 - 90

 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Стабилизиращ пълнеж от стиропор от тип „пчелна пита” или ПДЧ 

(oпция с доплащане), двустранно покрит с фрезована плоскост от HDF.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

• Две панти „Стандарт”, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм”, 

 вижте опциите срещу доплащане

•  Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна 

ключалка

• Mатирано стъкло

• Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати). Не е приложима за модел D 

(само челно вкопана ръкохватка за пръст).

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати:
• Порта СИСТЕМ в Премиум и Портадекор покритие стр. 106

• МИНИМАКС в Премиум и Портадекор покритие стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС с покритие Премиум стр. 108

• ЛЕВЕЛ с покритие Премиум стр. 110

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

• Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили врати.

• Препоръчваме дръжка на цял шилд - модел „Роял”, вижте стр. 180.

•  За модел D дръжката не трябва да е с шилд по-голям от 42 mm.

• Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• вентилационни отвори или вентилационен подрез

• пълнеж с плътна плоча от ПДЧ

• подготовка за скъсяване (максимум 60 mm)

• магнитна брава 

• пакет обков ПРАЙМ

• подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне

• Брава със заключване тип „кукичка” и вкопани продълговати ръкохватки

 (плъзгащи се врати)

• капачета за панти Стандарт (комплект за една панта)

• дръжка с шилд (стр. 180)

идеално гладка повърхност

/ НОВОСТ КАЧЕСТВО НА ПОЛИТУРАТА
/ ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ

Политура
ПРЕМИУМ

Бял 
(RAL 9003)

Лак Премиум  

 Бял 
(RAL 9003) 

Лак Стандарт  

плоча тип
„пчелна пита”

плътна плоча от ПДЧ

RAL

Моделите се предлагат в 
различни RAL нюанси. За повече 
информация попитайте нашите 
партньори. 

плоча тип
„стабилизирана”



18

Порта СКАНДИА Премиум, модел A.0, бял

Порта СКАНДИА Премиум

Порта СКАНДИА Премиум, модел R.0, бял

НОВИ МОДЕЛИ

Политура
ПРЕМИУМ

Семплостта на скандинавския стил.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

модел A.0 модел B.0

модел R.0

НОВОСТНОВОСТ
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 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Пълнежът на крилото е покрит двустранно с пресована HDF плоскост. За модел 

R.0 пълнежът може да е плоча тип „пчелна пита” или перфорирана плоча от 

ПДЧ (опция срещу доплащане). При модел А.0 и В.0 за пълнеж служат плочи от 

пенополистирол или плътни плочи от ПДЧ (опция срещу доплащане). 

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

• Две панти „Стандарт”, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм”, 

 вижте опциите срещу доплащане

•  Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна 

ключалка

• Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати:
• Порта СИСТЕМ с покритие Премиум стр. 106

• МИНИМАКС с покритие Премиум стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС с покритие Премиум стр. 108

• ЛЕВЕЛ с покритие Премиум стр. 110

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

• Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили врати.

• Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• вентилационни отвори или вентилационен подрез 

• пълнеж тип перфорирана плоча от пресовани дървесни частици (модел R.0)

 или плътна плоча от ПДЧ (модел A.0, B.0) 

• подготовка за скъсяване (максимум 60 mm) 

• Пакет обков ПРАЙМ

• подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за 

самозатваряне 

• магнитна брава  

• Брава със заключване тип „кукичка” и вкопани продълговати ръкохватки 

 (плъзгащи се врати) 

• капачета за панти „Стандарт” (комплект за една панта) 

• дръжка с шилд (стр. 180)

идеално гладка повърхност

модел A.0, B.0

релеф, модел R.0

Бял 
(RAL 9003)

Лак Премиум  

/ НОВОСТ КАЧЕСТВО НА ПОЛИТУРАТА
/ ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ

Политура
ПРЕМИУМ

120 - 18060 - 90

плоча тип
„стабилизирана”

RAL

Моделите се предлагат в 
различни RAL нюанси. За повече 
информация попитайте нашите 
партньори. 

плътна плоча от ПДЧ перфорирана плоча 
от ПДЧ
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Порта ВЕКТОР Премиум, модел E, бял

модел A модел B модел C

модел I

модел T

Порта ВЕКТОР Премиум, модел V, бял

модел L модел U модел V

модел E

модел M

модел W модел Yмодел X модел Q

Порта ВЕКТОР Премиум

Политура
ПРЕМИУМ

НОВОСТ НОВОСТ

НОВИ МОДЕЛИ

ВИСОКА 
УСТОЙЧИВОСТ



120 - 20060 - 100
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ПРОЕКТ

фрезовка в близък план

 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Пълнежът е плоча тип „пчелна пита” или перфорирана плоча от ПДЧ (опция срещу 

допълнително заплащане). Изцяло е покрит с HDF плоскост.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

• Две панти „Стандарт”, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм”, 

 вижте опциите срещу доплащане

• Три панти за крило с размери „100”

•  Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка

• Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

 КАСИ 

За фалцови врати ВЕКТОР се препоръчват каси:
• Порта СИСТЕМ каса с Премиум и Портадекор покритие или с акрила UV боя - стр.106

• МИНИМАКС каса с Премиум и Портадекор покритие или с акрила UV боя - стр 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС каса с Премиум и Портадекор покритие или с акрила 

UV боя - стр. 108

• ЛЕВЪЛ каса с Премиум и Портадекор покритие или с акрила UV боя - стр. 110

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

• Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите за двукрили 

врати. Пасивно крило (притурка) с размери „30”, „40”, „50” не се прдлага с 

фрезовка.

• Фрезовки, различни от стандартно предлаганите, са възможни чрез отдел 

„Порта КОНТРАКТ” - стр. 198.

• Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100” 

• пълнеж тип перфорирана плоча от пресовани дървесни частици 

• вентилационни отвори или вентилационен подрез 

• подготовка за скъсяване (максимум 60 mm) 

• пакет обков ПРАЙМ

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• магнитна брава  

• подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за 

самозатваряне 

• Брава със заключване тип „кукичка” и вкопани продълговати ръкохватки

 (плъзгащи се врати) 

• капачета за панти „Стандарт” (комплект за една панта) 

• дръжка с шилд (стр. 180)

Бял 
(RAL 9003)

Лак Премиум  

Дайте воля на въображението си! Имате идея за собствен модел? 

Можете да се направи произволна фрезовка чрез отдел „Порта 

КОНТРАКТ. Детайли за нестандартните поръчки вижте на стр. 198.

Вижте повече:
www.porta.com.pl/dm/portavector.wmv

Политура
ПРЕМИУМ

Ако търсите остъклени врати, които 
ще се подхождат на вратите от тази 
колекция, проверете колекцията Порта 
ФОКУС Прмиум на стр. 24

ВНИМАНИЕ!

плоча тип
„пчелна пита”

перфорирана плоча
от ПДЧ

ВИСОКА 
УСТОЙЧИВОСТ

 Бял 
(RAL 9003) 

Акрилна UV боя 

 Бял 
(RAL 9003) 

Лак Стандарт  

RAL

Моделите се предлагат в 
различни RAL нюанси. За повече 
информация попитайте нашите 
партньори. 
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Порта ФОРМ Премиум, модел 1, бял

модел 1 модел 2 модел 3

модел 4 модел 5

Порта ФОРМ Премиум, модел2, бял

Порта ФОРМ Премиум

Политура
ПРЕМИУМ



120 - 20060 - 100

23

 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

П
о

р
та

 Ф
О

Р
М

 
П

р
е

м
и

у
м

хромирана апликация

 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Пълнежът е плоча тип „пчелна пита” или перфорирана плоча от ПДЧ (опция срещу 

допълнително заплащане). Изцяло е покрит с HDF плоскост.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

• Две панти „Стандарт”, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм”, 

 вижте опциите срещу доплащане

• Три панти за крило с размери „100”

•  Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка

• Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати:
• Порта СИСТЕМ покритие Премиум или с акрила UV боя - стр. 106

• МИНИМАКС покритие Премиум или с акрила UV боя - стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС с покритие Премиум или с акрила UV боя - стр. 108

• ЛЕВЪЛ покритие Премиум или с акрила UV боя - стр. 106

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

• Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили врати. 

Пасивно крило (притурка) с размери „30”, „40”, „50” не се предлага с фрезовка.

• Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100” 

• пълнеж тип перфорирана плоча от пресовани дрвесни частици 

• вентилационни отвори или вентилационен подрез 

• подготовка за скъсяване (максимум 60 mm) 

• Пакет обков ПРАЙМ

• подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• магнитна брава  

• Брава със заключване тип „кукичка” и вкопани продълговати ръкохватки

 (плъзгащи се врати) 

• капачета за панти Стандарт (комплект за една панта) 

• дръжка с шилд (стр. 180)

Бял 
(RAL 9003)

Лак Премиум  

Политура
ПРЕМИУМ

плоча тип
„пчелна пита”

перфорирана плоча
от ПДЧ

 Бял 
(RAL 9003) 

Акрилна UV боя 

ВИСОКА 
УСТОЙЧИВОСТ
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модел 5.A модел 5.B модел 5.C

модел 4.A

модел 4.DПорта ВЕКТОР 

модел E 

виж стр. 20

модел 4.B 

модел 4.E

модел 4.C

Порта ФОКУС Премиум, модел 4.A, бял

Порта ФОКУС Премиум

НОВИ МОДЕЛИ

Порта ФОКУС Премиум, модел 4.A, бял

НОВОСТ

НОВОСТНОВОСТ

НОВОСТ

НОВОСТ

НОВОСТ

ВИСОКА 
УСТОЙЧИВОСТ

Политура
ПРЕМИУМ



120 - 200
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ
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прави ъгли на снадката със 

стъклото

близък план на фрезован модел 4.D

Бял 
(RAL 9003)

Лак Премиум  

Политура
ПРЕМИУМ

60 - 100

 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Пълнежът е плоча тип „пчелна пита” или перфорирана плоча от ПДЧ, подсилена 

с вътрешна рамка от шперплат (опция с доплащане).

Цялото крило е облепено с плоскост HDF. При остъклените модели закаленото

матирано стъкло с дебелина 8 mm се явява конструктивен елемент на крилото.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

• Две панти „Стандарт”, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм”, 

 вижте опциите срещу доплащане

• Три панти за крило с размери „100“ или „110”

•  Брава: с обикновен ключ, със заключване за баня/тоалетна, със секретна ключалка

• Закалено матирано стъкло с дебелина 8 mm

• Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати:
• Порта СИСТЕМ със синтетично покритие Премиум стр. 106

• МИНИМАКС със синтетично покритие Премиум стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС със синтетично покритие Премиум стр. 108

• ЛЕВЕЛ със синтетично покритие Премиум стр. 110

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили врати. 

При двойни безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.

•  Moдел 4.B е налично единствено с пълнеж перфорирано ПДЧ без 

допълнително доплащане.

•  Постоянен размер на стъклата, модел 4.A.

• Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

• Остъклените модели могат да бъдат оборудвани с вентилационен прорез 

 (Полски стандарт).

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100” 

• пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици 

• вентилационен подрез  

• Пакет обков ПРАЙМ

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• Закалено стъкло (Moдел 4.B): „стълбичка”, „зебра” 

• магнитна брава  

• Брава със заключване тип „кукичка” и вкопани продълговати ръкохватки

 (плъзгащи се врати) 

• капачета за панти Стандарт (комплект за една панта) 

• дръжка с шилд (стр. 180)

плоча тип
„пчелна пита”

перфорирана плоча
от ПДЧ

 Бял 
(RAL 9003) 

Акрилна UV боя 

ВИСОКА 
УСТОЙЧИВОСТ

Aкрилна UV боя с много висока 
устойчивост срещу:
– замърсяване (кафе, алкохол, мазнини),
– износване,
– драскотини,
– силови въздействия.

Устойчивост на отенъка на цвета 

за дълги години.

За крилта препоръчваме каси с 

покритие акрилна UV боя.

ВНИМАНИЕ!
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Порта ДЕЗАЙЪР, модел 3, бял 

модел 1 модел 2

модел 3 модел 4

Порта ДЕЗАЙЪР, модел 3, бял

Порта ДЕЗАЙЪР

ВИСОКА 
УСТОЙЧИВОСТ
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

П
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 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Пълнеж от перфорирана плоча от ПДЧ, рамкиран с шперплат от иглолистна 

дървесина. Пълнежът и рамката са цялосто облицовани с HDF плоскост. Сатенено 

гладка лакирана повърхност благо дарение на технологията на UV лакиране. 

Moдел 3 и 4 са с инкрустация в сребрист цвят.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

• Три панти „Прайм” или „Стандарт”

•  Брава със сребриста или златиста лицева част: с обикновен ключ, с квадрат за 

закючване тип wc-блокада баня или приспособена за секретен патрон

• Подготовка за скъсяване, максимум до 60 mm

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ с покритие Премиум или акрилна UV боя стр. 106

• MИНИМАКС с покритие Премиум или акрилна UV боя стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС с покритие Премиум или акрилна UV боя стр. 108

• ЛЕВЕЛ с покритие Премиум или акрилна UV боя  стр. 110

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

• Възможност за произволно съчетаване на размерите на таблите за двукрили 

врати.

• Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

• Височина „2200” се реализира чрез отдел „Порта КОНТРАКТ” - виж стр. 198. 

• Фалцовите врати са оборудвани с 3 панти, тип ПРАЙМ, безфалцовите- с 2 панти 3D

 – пантите се опаковат с касата. 

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100” 

• вентилационен подрез 

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• магнитна брава  

• дръжка с шилд (стр. 180)

фрезовка модел 2 инкрустация модел 3 и 4

120 - 20060 - 100

Акрилна UV боя 

 Бялo
(RAL 9003) 

/ UV СТАБИЛИЗИРАНА ПОВЪРХНОСТ НА КРИЛОТО
/ ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ

ВИСОКА 
УСТОЙЧИВОСТ

Акрилна UV боя с много висока 
устойчивост срещу:
– замърсяване (кафе, алкохол, мазнини),
– износване,
– драскотини,
– силови въздействия.

Устойчивост на отенъка на цвета за 

дълги години.

За крилта препоръчваме каси с 

покритие акрилна UV боя.

ВНИМАНИЕ!

перфорирана плоча
от ПДЧ
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модел A.0 модел A.1 модел A.1

c огледало

модел B.0 модел B.1

модел C.0Порта ГРАНДЕ, модел D.0, бял (RAL 9003)

модел B.2

модел C.1 модел D.0

модел B.3

модел D.1

Порта ГРАНДЕ модел B.3, бял (RAL 9003)

Порта ГРАНДЕ

Подберете подови первази ГРАНДЕ

Огледалото е идеалното решение

за малки жилища. Създава оптична

илюзия за повече простор и дневна

светлина в помещението.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ
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 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Сатенено-гладката повърхност на лака е постигната благодарение на UV

технологията за лакиране. Модел А.1 може да бъде изпълнен с огледало от 

едната или двете страни. При избор на крило с огледало от едната страна, от 

другата страна има гладък панел.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

•  Три панти „Прайм” или „Стандарт”

•  Брава със сребриста или златиста лицева част: с обикновен ключ, с квадрат за 

дръжка с WC-блокада блокада или приспособена за секретен патрон

• Закалено матирано стъкло

• Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

• Подготовка за скъсяване, максимум до 60 mm

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ с акрилна UV боя стр. 106

• MИНИМАКС с акрилна UV боя стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС с акрилна UV боя стр. 108

• ЛЕВЪЛ с акрилна UV боя стр. 110

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

• Възможност за произволно съчетаване на размерите на таблите при 

формиране на двукрили врати.

• Фалцовите врати са оборудвани с 3 панти тип ПРАЙМ, а безфалцовите - с 2 бр. 

3D панти, които влизат в комплекта на касата.

• Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100”

• вентилационен подрез 

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• магнитна брава  

• огледало 

• Брава със заключване тип „кукичка” и вкопани продълговати ръкохватки

 (плъзгащи се врати) 

• дръжка с шилд (стр. 180)

Акрилна UV боя 

панелрамкова конструкцияогледало (опция по желание срещу 

доплащане)

ОГЛЕДАЛОРАМКОВА

 Бял  
(RAL 9003)

рамково-панелна 
конструкция

ВИСОКА 
УСТОЙЧИВОСТ
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Порта КОНЦЕПТ, модел A.9, Натурален дъб
виж стр. 32



 KOLORYSTYKA

120 - 20060 - 100

   CENNIK NETTO | BRUTTO PLN   (zwróć uwagę na DOPŁATY)
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0
102

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 

СЪС СИНТЕТИЧЕН 

ФУРНИР - ТАБЛЕНИ

Порта КОНЦЕПТ
Порта БАЛАНС

Порта ХАРМОНИ
Порта ИНСПАЙЪР

Порта АДМАЙЪР

Koлекцията фрезовани врати се отличава със специална многослойна 
конструкция от дървесина. В тези колекции ще откриете познати и 

популярни модели врати, които от години се радват на неотслабваща 
популярност, напр. колекцията врати Порта КОНЦЕПТ с много добро 

качество на покритията Портасинхро 3D и Портаперфект 3D.
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модел A.0 модел A.1 модел A.2

модел A.5 модел A.6

модел B.0Порта КОНЦЕПТ, модел A.9, Натурален дъб

модел A.7

модел B.1

модел A.3 модел A.4

модел A.8 модел A.9

Порта КОНЦЕПТ, модел A.9, Натурален дъб

Порта КОНЦЕПТ

Традиционната рамкова 

конструкция е гаранция за 

многогодишна издръжливост.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ
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 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Крилото, в зависимост от модела, се състои от рамки и хоризонтални панели, 

както и от закалени матирани стъкла. Матираните стъклени елементи са с 

дебелина 6 mm.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

•  Бравата е налична в три варианта: с обикновена ключалка, със заключване за 

баня/тоалетна или

• Три панти „Стандарт”, с възможност за окомплектовка с панти „ПРАЙМ”,

 вижте опциите срещу доплащане

• Закалено матирано стъкло

• Подготовка за скъсяване, максимално 60 mm

• Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ стр. 106

• MИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

• ЛЕВЪЛ стр. 110

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили 

врати. При двойни безфалцови врати трябва да се поръчва активно и 

пасивно крило.

• Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100” 

• вентилационни отвори или вентилационен подрез 

• окомплектовка с панти „Прайм” (за определени каси) 

• брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста) 

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• магнитна брава  

• Брава със заключване тип „кукичка” и вкопани продълговати ръкохватки

 (плъзгащи се врати) 

• капачета за панти Стандарт (комплект за една панта) 

• дръжка с шилд (стр. 180)

панел матирано стъкло 

РАМКОВА

Бял Сив 
Евроинвест

Бук 
Бавария Вишна Орех Венге

Орех 
Верона 2

Орех 
Верона 3*

Светъл 
Oрех

Медна 
акация

Бяло 
венге

Сребърна 
акация

Норвежки 
бор

Ален 
дъб

Тъмен 
дъб   

Покритие Портадекор  

Покритие Портасинхро 3D  

Бял

Покритие Супер Мат 

Класически 
дъб

Скандинавски  
дъб

Сибирски 
дъб

Натурален 
дъб

Южен 
дъб

Дъб 
Хавана

Дъб 
Калифорния

Дъб 
Малибу

Покритие Портаперфект 3D  

НОВОСТ

Вижте новите модели:
www.porta.com.pl/dm/portakoncepth.wmv

СПЕЦИАЛНА 

МНОГОСЛОЙНА 

ДЪРВЕСНА 

КОНСТРУКЦИЯ

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

 Oрех 3  Oрех 2  Oрех 4 

Покритие Портакор 
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модел C.0 модел C.1 модел C.2

модел C.5 модел C.6

модел K.0Порта КОНЦЕПТ, модел H.4, Норвежки бор

модел H.0

модел K.1 модел K.2

модел C.3 модел C.4

модел H.4

модел K.3

Порта КОНЦЕПТ, модел H.4, H.0, Бялo

Порта КОНЦЕПТ

Традиционната фрезована 

конструкция е гаранция за  

дългогодишна издръжливост.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ
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 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Крилото, в зависимост от модела, се състои от рамки и хоризонтални панели, 

както и от матови закалени  стъкла. Матираните стъклени елементи са с 

дебелина 6 mm.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

•  Бравата е налична в три варианта: с обикновена ключалка, със заключване за 

баня/тоалетна или

• Три панти „Стандарт”, с възможност за окомплектовка с пакет „ПРАЙМ”,

 вижте опциите срещу доплащане

• Закалено матирано стъкло

• Подготовка за скъсяване, максимално 60 mm

• Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ стр. 106

• MИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

• ЛЕВЪЛ стр. 110

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили врати. При 

двойни безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.

• Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100”  

• вентилационни отвори или вентилационен подрез 

• окомплектовка с панти „Прайм” (за определени каси) 

• брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста) 

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• магнитна брава  

• Брава със заключване тип „кукичка” и вкопани продълговати ръкохватки

 (плъзгащи се врати) 

• капачета за панти Стандарт (комплект за една панта) 

• дръжка с шилд (стр. 180)

панел матирано стъкло 

РАМКОВА

Бял Сив 
Евроинвест

Бук 
Бавария Вишна Орех Венге

Орех 
Верона 2

Орех 
Верона 3*

Светъл 
Oрех

Медна 
акация

Бяло 
венге

Сребърна 
акация

Норвежки 
бор

Ален 
дъб

Тъмен 
дъб   

Покритие Портадекор  

Покритие Портасинхро 3D  

Бял

Покритие Супер Мат 

Вижте новите модели:
www.porta.com.pl/dm/portakoncepth.wmv

 Oрех 3  Oрех 2  Oрех 4 

Покритие Портакор 

СПЕЦИАЛНА 

МНОГОСЛОЙНА 

ДЪРВЕСНА 

КОНСТРУКЦИЯ

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Класически 
дъб

Скандинавски  
дъб

Сибирски 
дъб

Натурален 
дъб

Южен 
дъб

Дъб 
Хавана

Дъб 
Калифорния

Дъб 
Малибу

Покритие Портаперфект 3D  

НОВОСТ
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Порта БАЛАНС, модел A.0, Дъб Класически

модел A.0 модел A.1 модел A.2

модел C.0 модел C.1

модел C.3Порта БАЛАНС, модел C.5, Дъб Класически

модел C.2

модел C.4 модел C.5

модел B.0 модел B.1

Порта БАЛАНС
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ
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 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Крилото, в зависимост от модела, се състои от рамки и хоризонтални панели, 

както и от матови закалени  стъкла. Стъклените елементи от закалено стъкло са с 

дебелина 4 mm.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

•  Бравата е налична в три варианта: с обикновена ключалка, със заключване за 

баня/тоалетна или

• Три панти „Стандарт”, с възможност за окомплектовка с пакет „ПРАЙМ”, 

 вижте опциите срещу доплащане

• Закалено матирано стъкло

• Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ стр. 106

• MИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

• ЛЕВЪЛ стр. 110

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

• Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили врати.

•  За двойни безфалцови врати трябва да се поръчат активно и пасивно крило.

• Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100” 

• вентилационни отвори или вентилационен подрез 

• окомплектовка с панти „Прайм” (за определени каси) 

• брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста) 

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• магнитна брава 

• специална ключалка и странични брави (за плъзгащи врати) 

• капачета за панти Стандарт (комплект за една панта) 

• дръжка с шилд (стр. 180)

попълващ панел

РАМКОВА

матирано стъкло

Медна 
акация

Бяло 
венге

Сребърна 
акация

Норвежки 
бор

Ален 
дъб

Тъмен 
дъб   

Покритие Портасинхро 3D  

Класически 
дъб

Скандинавски  
дъб

Сибирски 
дъб

Натурален 
дъб

Южен 
дъб

Дъб 
Хавана

Дъб 
Калифорния

Дъб 
Малибу

Покритие Портаперфект 3D  

НОВОСТ

среда: слоест дървен
материал
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модел A.0 модел A.1 модел A.2

модел B.0 модел B.1

модел C.0Порта ХАРМОНИ, модел B.0, Сибирски дъб

модел B.2

модел C.1 модел C.2 модел C.3

модел B.3

Порта ХАРМОНИ

Порта ХАРМОНИ, модел B.0, Сибирски дъб
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ
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РАМКОВА

Медна 
акация

Бяло 
венге

Сребърна 
акация

Норвежки 
бор

Ален 
дъб

Тъмен 
дъб   

Покритие Портасинхро 3D  

 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Крилото, в зависимост от модела, се състои от рамки и хоризонтални панели, 

както и от матови закалени  стъкла. Стъклените елементи от закалено стъкло са с 

дебелина 4 mm.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

•  Бравата е налична в три варианта: с обикновена ключалка, със заключване за 

баня/тоалетна или

• Три панти „Стандарт”, с възможност за окомплектовка с пакет „ПРАЙМ”,

 вижте опциите срещу доплащане

• Закалено матирано стъкло 

• Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ стр. 106

• MИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

• ЛЕВЪЛ стр. 110

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

• Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили врати.

•  За двойни безфалцови врати трябва да се поръчат активно и пасивно крило.

• Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100” 

• вентилационни отвори или вентилационен подрез 

• окомплектовка с панти „Прайм” (за определени каси) 

• брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста) 

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• магнитна брава  

• специална ключалка и странични брави (за плъзгащи врати) 

• капачета за панти Стандарт (комплект за една панта) 

• дръжка с шилд (стр. 180)

матирано стъкло попълващ панел

Класически 
дъб

Скандинавски  
дъб

Сибирски 
дъб

Натурален 
дъб

Южен 
дъб

Дъб 
Хавана

Дъб 
Калифорния

Дъб 
Малибу

Покритие Портаперфект 3D  

НОВОСТ

среда: слоест дървен
материал
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Порта ИНСПАЙЪР, модел B.2, Дъб Хавана

модел A.0 модел A.1 модел A.1 

c огледало

модел B.0 модел B.1

модел C.0Порта ИНСПАЙЪР, модел B.2, Ален Дъб

модел B.2

модел C.1 модел C.2

модел B.3

модел C.3 модел C.4

Порта ИНСПАЙЪР

Огледало като идеално решение 

за малки помещения. Оптически 

увеличава и осветява помещението.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ
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Крилото, в зависимост от модела, се състои от рамки и хоризонтални панели, 

както и от матови закалени  стъкла. Матираните стъклени елементи са с 

дебелина 6 mm. Moдел A.1 е възможен за изпълнение с огледало от едната или 

от двете страни. При избор на крило с огледало от едната страна, от другата има 

плосък панел. 

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

•  Брава, налична в три варианта: с обикновен ключ, с блокада за баня или 

приспособена за патрон

• Три панти „Стандарт”, с възможност за окомплектовка с пакет „ПРАЙМ”,

 вижте опциите срещу доплащане

• Закалено матирано стъкло „,рамка” и матирано стъкло

• Подготовка за скъсяване макс. 60 мм

• Овална ръкохватка за плъзгащи се врати

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ стр. 106

• MИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

• ЛЕВЪЛ стр. 110

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  За двойни безфалцови врати трябва да се поръчат активно и пасивно крило.

•  При избор на модел с огледало от едната страна, от другата ще има 

плътно ПДЧ.

• Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100” 

• вентилационни отвори или вентилационен подрез 

• окомплектовка с панти „Прайм” (за определени каси) 

• брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста) 

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• магнитна брава  

• Брава със заключване тип „кукичка” и вкопани продълговати ръкохватки

 (плъзгащи се врати) 

• капачета за панти Стандарт (комплект за една панта) 

• огледало  

• дръжка с шилд (стр. 180)

РАМКОВА ОГЛЕДАЛО

елегантна рамкаматирано стъкло „ramka”

Медна 
акация

Бяло 
венге

Сребърна 
акация

Норвежки 
бор

Ален 
дъб

Тъмен 
дъб   

Покритие Портасинхро 3D  

Бял

Покритие Супер Мат 

Класически 
дъб

Скандинавски  
дъб

Сибирски 
дъб

Натурален 
дъб

Южен 
дъб

Дъб 
Хавана

Дъб 
Калифорния

Дъб 
Малибу

Покритие Портаперфект 3D  

НОВОСТ

среда: слоест дървен
материал



42

модел C.0

модел C.1

модел C.3

модел C.2

модел C.4 модел C.5Порта АДМАЙЪР, модел C5, Тъмен Дъб

Порта АДМАЙЪР, модел C2, Сребърна Акация

Порта АДМАЙЪР
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панел от матирано стъкло панел от MDF

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкцията на крилтото е съчетание от рамка с панел. Моделите на

колекцията са налични във вариант с фалц. Както рамката така и панелите са

произведени от MDF. В зависимост от модела, крилото съдържа и матирано

стъкло с 4 мм дебелина. Рамката на крилото е облицована по такъв начин, че

по фалца няма видими снадки. Ръбовете са защитени против влага, а горният

е довършен, чрез технологията Прахан. 

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

• Две или три панти „Стандарт”, възможност за окомплектовка с ПРАЙМ панти – виж 

опции срещу доплащане

• Брава с обикновен ключ, брава за wc-заключване или брава за секретна

 ключалка

• Подготовка за скъсяване макс. 30 мм

КАСИ

Препоръчвани каси за фалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ стр. 106

• MИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

• ЛЕВЪЛ стр. 110

ЗАБЕЛЕЖКИ

• Възможност за избор на размерите на крилата за двукрила врата.

• Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

ДОПЛАЩАНЕ

• Вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез

• Размер „100”

• панти „Прайм” (за определени каси)

• ключалка ПРАЙМ с предна платка гланц (сребристо или златисто)

• Магнитна брава

• Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка

 (за плъзгащи се врати)

• Декоративни капачета за панта (комплект за една панта)

• дръжка с предпазител (стр. 180)

Бял Сив 
Евроинвест

Орех 
Верона 2

Светъл 
Oрех

Покритие Портадекор  

Орех Венге

120 - 20060 - 100

Медна 
акация

Бяло 
венге

Сребърна 
акация

Норвежки 
бор

Ален 
дъб

Тъмен 
дъб   

Покритие Портасинхро 3D  

Бял

Покритие Супер Мат 

Класически 
дъб

Скандинавски  
дъб

Сибирски 
дъб

Натурален 
дъб

Южен 
дъб

Дъб 
Хавана

Дъб 
Калифорния

Дъб 
Малибу

Покритие Портаперфект 3D  

НОВОСТ

 Орех 3 Орех  2  Орех 4 

Покритие Портадур 

РАМКОВА

среда: слоест дървен
материал
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Порта ФОКУС, модел 4.A, Светъл Oрех 
виж стр. 64



 KOLORYSTYKA

120 - 20060 - 100

   CENNIK NETTO | BRUTTO PLN   (zwróć uwagę na DOPŁATY)
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0
103

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ СЪС 

СИНТЕТИЧЕН 

ФУРНИР - ПЛОСКИ

Порта ДЕКОР 
Порта ГРАНДДЕКО 

Порта СТИЛ 
Порта ФИТ

Порта ТУИСТ
Порта НОВА

Порта ФОКУС  
Порта ЛЕВЕЛ 
Порта ЛАЙН

Ламинирани CPL 
Порта РЕЗИСТ

Сред колекциите гладки интериорни врати, представяме новата колекция 
Порта Резист, която съдържа избрани модели от цялата колекция гладки врати. 

Oсвен това, тук ще откриете и новия тип покритие- Гладстоун. Вярваме, че то ще 
се хареса на тези от Вас, които търсят издръжливост и висока  устойчивост и 

ценят външния вид на суровата дървесина. 



Порта ДЕКОР

Порта ДЕКОР, модел D, Светъл Oрех 

модел P модел M модел D

остъклена 1/3

с растер

остъклена 2/3

с растер

модел 

стълбичка

Порта ДЕКОР, модел D, Светъл Oрех 

46

НОВОСТ

модел L
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

 П
о

р
та

 Д
Е

К
О

Р

90 - 20060 - 110

Бял Сив 
Евроинвест

Бук 
Бавария Вишна Орех Венге

Орех 
Верона 2

Орех 
Верона 3*

Светъл 
Oрех

Покритие Портадекор  

стъкло тип „чинчила”

 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Пълнежът е плоча тип „пчелна пита” или перфорирана плоча от дървесни

частици. Цялото крило е облепено с HDF плоскост.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

• Две панти „Стандарт”, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм”, 

 вижте опциите срещу доплащане

• Три панти (за крило с размери „100“ или „110”)

•  Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка

• Модел стъкло: тип „чинчила“ или матирано

• Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ стр. 106

• MИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

• ЛЕВЪЛ стр. 110

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  При пълнежите с перфорирана и плътна плоча подготовката за скъсяване 

 е стандартно заложена.

•  Размер „110” е наличен само с пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни

 частици. Големината на стъклото е както при размер „100”.

•  С възможност за избор на размера на крилата на двойните врати. Пасивно крило

  (притурка) с размери „30”, „40”, „50” е достъпно само в плътен вариант. За двойните 

безфалцови врати е необходимо да се поръчат активно и пасивно крило. 

• Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

• Крилата с покритие  Портадекор в цвят дъб, не се предлагат в плъзгаща се версия.

•  Размер „80” и „90” според инвестиционната норма (отвор в стената 800,

 900 mm) е стандартно заложен - безплатно.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100”, „110” 

• пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици 

• вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез

• окомплектовка с панти „Прайм” (за определени каси) 

• брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста) 

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• магнитна брава  

• подготовка за скъсяване (максимум 60 mm) 

• подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне

• илюминатор – с рамка от неръждаема стомана 

• Брава със заключване тип „кукичка” и вкопани продълговати ръкохватки

 (плъзгащи се врати) 

• капачета за панти Стандарт (комплект за една панта) 

• матирано стъкло 

• матирано стъкло hartowana – модел стълбичка 

• дръжка с шилд (стр. 180)

Класически 
дъб

Скандинавски  
дъб

Сибирски 
дъб

Натурален 
дъб

Южен 
дъб

Дъб 
Хавана

Дъб 
Калифорния

Дъб 
Малибу

Покритие Портаперфект 3D  

НОВОСТ

плоча тип
„пчелна пита”

перфорирана плоча
от ПДЧ

дъб Дъб
Монако 1

Дъб
Монако 2

Дъб
Монако 3

НОВОСТ НОВОСТ

НОВОСТ

тъмно 
венге

НОВОСТ

Медна 
акация

Бяло 
венге

Сребърна 
акация

Норвежки 
бор

Ален 
дъб

Тъмен 
дъб   

Покритие Портасинхро 3D  

 Орех 3 Орех  2  Орех 4 

Покритие Портадур 
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Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx XxxXxx 
Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx 

Xxx Xxx Xxx

Порта ГРАНДДЕКО, модел 3.1, Бялo

модел 1.1 модел 1.2 модел 1.3

модел 2.3 модел 3.1

модел 5.1Порта ГРАНДДЕКО, модел 3.1, Бяло венге

модел 3.2

модел 5.2 модел 6.1

модел 2.1 модел 2.2

модел 6.2

Порта ГРАНДДЕКО
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П
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60 - 110

 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Пълнежът на крилото представлява плоча тип „пчелна пита”. При опциите с

доплащане е налична: перфорирана плоча от дървесни частици (модели 1.1,

2.1, 3.1, 5.1, 6.1), подсилена с вътрешна рамка от шперплат. Цялото крило е

облепено с HDF плоча.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

• Две панти „Стандарт”, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм”, 

 вижте опциите срещу доплащане

• Три панти (за крило с размери „100“ или „110”)

•  Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка

• Стъкло тип: „чинчила“ или матирано

• Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ стр. 106

• MИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

• ЛЕВЪЛ стр. 110

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  При пълнежите с перфорирана и плътна плоча подготовката за 

 скъсяване е стандартно заложена.

•  Размер „110” е наличен само с пълнеж ПДЧ. Размери на стъклата като в размер „100”.

•  Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили 

врати. За двойни безфалцови врати трябва да се поръчат активно и пасивно крило.

• Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100”, „110” 

• пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици (цели крила) 

• пълнеж „пчелна пита˝ (остъклени крила) 

• вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез

• окомплектовка с панти „Прайм” (за определени каси) 

• брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста) 

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• магнитна брава  

• подготовка за скъсяване (максимум 60 mm) 

• подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне

• Брава със заключване тип „кукичка” и вкопани продълговати ръкохватки

 (плъзгащи се врати) 

• капачета за панти Стандарт (комплект за една панта) 

• дръжка с шилд (стр. 180)

матирано стъкло стилна рамка

Бял Сив 
Евроинвест

Бук 
Бавария Вишна Орех Венге

Орех 
Верона 2

Орех 
Верона 3*

Светъл 
Oрех

Медна 
акация

Бяло 
венге

Сребърна 
акация

Норвежки 
бор

Ален 
дъб

Тъмен 
дъб   

Покритие Портадекор  

Покритие Портасинхро 3D  

Класически 
дъб

Скандинавски  
дъб

Сибирски 
дъб

Натурален 
дъб

Южен 
дъб

Дъб 
Хавана

Дъб 
Калифорния

Дъб 
Малибу

Покритие Портаперфект 3D  

НОВОСТ

плоча тип
„пчелна пита”

перфорирана плоча
от ПДЧ

плътна плоча от ПДЧ, 
подсилена с шперплат

 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ
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Порта СТИЛ, модел 3, Дъб Калифорния

модел 1 модел 2 модел 3

Порта СТИЛ, модел 1, Дъб Калифорния

модел 4

Порта СТИЛ
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

П
о

р
та

 С
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Л

60 - 110

 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Пълнежът представлява „пчелна пита“ или перфориано ПДЧ, подсилен отвътре с 

шперплат (oпция с доплащане). Изцяло покрита с плоскост HDF.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

• Две панти „Стандарт”, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм”, 

 вижте опциите срещу доплащане

• Три панти за крило с размери „100“ или „110”

•  Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка

• Стъкло тип: „чинчила“ или матирано

• Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ стр. 106

• MИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

• ЛЕВЪЛ стр. 110

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  При пълнежите с перфорирана и плътна плоча подготовката за скъсяване е 

стандартно заложена.

•  Размер „110” е наличен само с пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни

 частици. Големината на стъклото е както при размер „100”.

•  Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили 

врати. При двойни безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.

• Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

• Крилата с покритие  Портадекор в цвят дъб, не се предлагат в плъзгаща се версия.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100”, „110” 

• пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици 

• цветове с фурнир CPL 0,2 mm – ГРУПА II 

• вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез

• окомплектовка с панти „Прайм” (за определени каси) 

• брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста) 

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• магнитна брава  

• ПРОМОЦИЯ – врати с покритие CPL – Пакет обков ПРАЙМ (сребрист или златист)  

• подготовка за скъсяване (максимум 60 mm) 

• подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне

• Брава със заключване тип „кукичка” и вкопани продълговати ръкохватки

 (плъзгащи се врати) 

• капачета за панти Стандарт (комплект за една панта) 

• дръжка с ш-илд (стр. 180)

Бял Сив 
Евроинвест

Бук 
Бавария Вишна Орех Венге

Орех 
Верона 2

Орех 
Верона 3*

Светъл 
Oрех

Медна 
акация

Бяло 
венге

Сребърна 
акация

Норвежки 
бор

Ален 
дъб

Тъмен 
дъб   

Покритие Портадекор  

Покритие Портасинхро 3D  

модел със стъклен елемент

Бял Сив 
Евроинвест

Бук 
Порта Орех

Дъб 
Милано 1

Дъб 
Милано 2

Дъб 
Милано 4

Дъб 
Милано 5

Светъл 
Орех

Орех 
Модена 1

Орех 
Модена 2

Антрацит
HPL/CPL

Покритие Ламинат CPL HQ 0,2  

Тъмен 
бетон

Тъмна 
релефна 
текстура

Пясъчник* Светъл 
бетон

Г
Р

У
П

А
 I

I

* до изчерпване на количествата

Класически 
дъб

Скандинавски  
дъб

Сибирски 
дъб

Натурален 
дъб

Южен 
дъб

Дъб 
Хавана

Дъб 
Калифорния

Дъб 
Малибу

Покритие Портаперфект 3D  

НОВОСТ

Г
Р

У
П

А
 I

плоча тип
„пчелна пита”

перфорирана плоча
от ПДЧ

дъб

 Натурален
дъб 

HOBOCT

Натурален 
орех (мат)  

HOBOCT
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Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx XxxXxx 
Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx 

Xxx Xxx Xxx

модел A.0 модел A.2 модел A.6

модел C.0 модел C.1

Порта ФИТ, модел C.3, Южен дъб

модел C.2

модел B.2 модел B.5

модел C.3

модел I.0 модел I.1

Порта ФИТ, модел A.6, Орех Верона 2

Порта ФИТ

Съчетание на стабилна конструкция и 

съвременен дизайн. 

ПРЕПОРЪЧВАМЕ
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ
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Рамка със стъклен елемент

ЗАБЕЛЕЖКИ: при фурнир CPL

рамката е закръглена

 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

За моделите A, B, C и I пълнежът с плоча тип „пчелна пита” и стабилизираща

плоча или с изцяло плътна плоча, подсилена с шперплат (опция срещу 

доплащане). Цялото крило е облепено с HDF плоскост.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

• Две панти „Стандарт”, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм”, 

 вижте опциите срещу доплащане

•  Tри панти в крило с размер „100“, както и във всички размери с фурнир Портадур

•  Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка

• Mатирано стъкло или стъкло тип „чинчила“”, MasterCarre

• Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ стр. 106

• MИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

• ЛЕВЪЛ стр. 110

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили 

врати. При двойни безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.

• Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

• Крилата с покритие  Портадекор в цвят дъб, не се предлагат в плъзгаща се версия.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100” 

• пълнеж тип перфориранаплоча и/или плътна плоча 

• цветове с фурнир CPL 0,2 mm – ГРУПА II 

• вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез

• окомплектовка с панти „Прайм” (за определени каси) 

• брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста) 

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• магнитна брава  

• ПРОМОЦИЯ – врати с покритие CPL – Пакет обков ПРАЙМ

• подготовка за скъсяване (максимум 60 mm) 

• подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне

• Брава със заключване тип „кукичка” и вкопани продълговати ръкохватки

 (плъзгащи се врати) 

• капачета за панти Стандарт (комплект за една панта) 

• дръжка с шилд (стр. 180)

Рамка с панел

ЗАБЕЛЕЖКИ: при фурнир CPL

рамката е закръглена

Бял Сив 
Евроинвест

Бук 
Бавария Вишна Орех Венге

Орех 
Верона 2

Орех 
Верона 3*

Светъл 
Oрех

Медна 
акация

Бяло 
венге

Сребърна 
акация

Норвежки 
бор

Ален 
дъб

Тъмен 
дъб   

Покритие Портадекор  

Покритие Портасинхро 3D  

Орех 3Орех 2 Орех 4

Покритие Портадур 

Класически 
дъб

Скандинавски  
дъб

Сибирски 
дъб

Натурален 
дъб

Южен 
дъб

Дъб 
Хавана

Дъб 
Калифорния

Дъб 
Малибу

Покритие Портаперфект 3D  

НОВОСТ

Бял Сив 
Евроинвест

Бук 
Порта Орех

Дъб 
Милано 1

Дъб 
Милано 2

Дъб 
Милано 4

Дъб 
Милано 5

Светъл 
Орех

Орех 
Модена 1

Орех 
Модена 2

Антрацит
HPL/CPL

Покритие Ламинат CPL HQ 0,2  

Тъмен 
бетон

Тъмна 
релефна 
текстура

Пясъчник* Светъл 
бетон

* до изчерпване на количествата

-Г
Р

У
П

А
 I

I

* 

Г
Р

У
П

А
 I

плоча тип
„пчелна пита”

плътна плоча от ПДЧ, 
подсилена с шперплат

дъб

 Натурален
дъб 

HOBOCT

Натурален 
орех (мат)  

HOBOCT
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модел E.0 модел E.3 модел F.2

ммоодеелл GG.00 модел G.2

модел H.0Порта ФИТ, модел G.5, Норвежки бор

модел G.3

модел H.1 модел H.2

модел F.3 модел F.6

модел G.4 модел G.5

модел H.3 модел H.4

Порта ФИТ, модел G.5, Норвежки бор

Порта ФИТ

Съчетание на стабилна конструкция и 

съвременен дизайн.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ
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60 - 100

 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

С пълнеж от плоча тип „пчелна пита” и стабилизираща плоча или с изцяло

плътна плоча, подсилена с шперплат (опция срещу доплащане). Цялото крило

е облепено с HDF плоскост. Конструкцията на крилото е допълненасъс стъкло

или гладка плоскост.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

• Две панти „Стандарт”, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм”, 

 вижте опциите срещу доплащане

•  Tри панти в крило с размер „100“, както и във всички размери с фурнир Портадур

•  Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка

• Mатирано стъкло или стъкло тип „чинчила“”, MasterCarre

• Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ стр. 106

• MИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

• ЛЕВЪЛ стр. 110

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

• Решетка, вентилационни отвори 2 реда, недостъпни за модел Н.

•  Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили 

врати. При двойни безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно 

крило.

• Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

• Крилата с покритие  Портадекор в цвят дъб, не се предлагат в плъзгаща се версия.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100” 

• пълнеж тип перфориранаплоча и/или плътна плоча 

• цветове с фурнир CPL 0,2 mm – ГРУПА II  

• вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез

• окомплектовка с панти „Прайм” (за определени каси) 

• брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста) 

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• магнитна брава  

• ПРОМОЦИЯ – врати с покритие CPL – Пакет обков ПРАЙМ

• подготовка за скъсяване (максимум 60 mm) 

• подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне

• Брава със заключване тип „кукичка” и вкопани продълговати ръкохватки

 (плъзгащи се врати) 

• капачета за панти Стандарт (комплект за една панта) 

• дръжка с шилд (стр. 180)

рамка със стъклен елемент

ЗАБЕЛЕЖКИ: при фурнир CPL

рамката е закръглена

Бял Сив 
Евроинвест

Бук 
Бавария Вишна Орех Венге

Орех 
Верона 2

Орех 
Верона 3*

Светъл 
Oрех

Медна 
акация

Бяло 
венге

Сребърна 
акация

Норвежки 
бор

Ален 
дъб

Тъмен 
дъб   

Покритие Портадекор  

Покритие Портасинхро 3D  

рамка с панел

ЗАБЕЛЕЖКИ: при фурнир CPL

рамката е закръглена

Орех 3Орех 2 Орех 4

Покритие Портадур 

Класически 
дъб

Скандинавски  
дъб

Сибирски 
дъб

Натурален 
дъб

Южен 
дъб

Дъб 
Хавана

Дъб 
Калифорния

Дъб 
Малибу

Покритие Портаперфект 3D  

НОВОСТ

Бял Сив 
Евроинвест

Бук 
Порта Орех

Дъб 
Милано 1

Дъб 
Милано 2

Дъб 
Милано 4

Дъб 
Милано 5

Светъл 
Орех

Орех 
Модена 1

Орех 
Модена 2

Антрацит
HPL/CPL

Покритие Ламинат CPL HQ 0,2  

Тъмен 
бетон

Тъмна 
релефна 
текстура

Пясъчник* Светъл 
бетон

* до изчерпване на количествата

Г
Р

У
П

А
 I

Г
Р

У
П

А
 I

I

* 

плоча тип
„пчелна пита”

плътна плоча от ПДЧ, 
подсилена с шперплат

дъб

*  Натурален
дъб 

HOBOCT

Натурален 
орех (мат)  

HOBOCT
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Порта ТУИСТ, модел A.3, Бук Бавария

модел A.0 модел A.1 модел A.3

модел B.0 модел B.1

модел C.0Порта ТУИСТ, модел A.3, Орех Верона 2

модел B.2

модел C.1

Порта ТУИСТ

модел D.0 модел D.1
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ
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о
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60 - 110

 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Пълнежът представлява смесена конструкция „пчелна пита“ и стабилизираща 

плоча или цяла плоча, подсилена с шперплат (oпция с доплащане). Изцяло 

покрита с плоскост HDF. Конструкциите на крилото са попълнени със стъклен 

елемент или плосък панел. 

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

• Две панти „Стандарт”, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм”, 

 вижте опциите срещу доплащане

• Три панти (за крило с размери „100“ или „110”)

•  Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка

• Mатирано стъкло

• Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ стр. 106

• MИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

• ЛЕВЪЛ стр. 110

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•   Вътрешност перфорирано ПДЧ и плътно ПДЧ са стандартно приготвени 

за съкращаване.

•  Размерът „60” и „120” (двукрили) не е наличен за модели A.

•  Размер „110“ е наличен само с пълнеж цяла плоча, подсилена с шперплат.

•  Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили 

врати. При двойни безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.

• Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100”, „110” 

• пълнеж тип перфориранаплоча и/или плътна плоча 

• вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез

• окомплектовка с панти „Прайм” (за определени каси) 

• брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста) 

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне

• магнитна брава  

• подготовка за скъсяване (максимум 60 mm) 

• Брава със заключване тип „кукичка” и вкопани продълговати ръкохватки

 (плъзгащи се врати) 

• капачета за панти Стандарт (комплект за една панта) 

• дръжка с шилд (стр. 180)

деликатна рамка със стъклен 

елемент – модел A.3

деликатна рамка с панел

– модел A.0

Бял Сив 
Евроинвест

Бук 
Бавария Вишна Орех Венге

Орех 
Верона 2

Орех 
Верона 3*

Светъл 
Oрех

Медна 
акация

Бяло 
венге

Сребърна 
акация

Норвежки 
бор

Ален 
дъб

Тъмен 
дъб   

Покритие Портадекор  

Покритие Портасинхро 3D  

Класически 
дъб

Скандинавски  
дъб

Сибирски 
дъб

Натурален 
дъб

Южен 
дъб

Дъб 
Хавана

Дъб 
Калифорния

Дъб 
Малибу

Покритие Портаперфект 3D  

НОВОСТ

плоча тип
„пчелна пита”

плътна плоча от ПДЧ, 
подсилена с шперплат
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модел 2.1 модел 2.2

модел 3.1

Порта НОВА, модел 2.1, Oрех 3

модел 2.2 

c огледало

модел 3.2

Порта НОВА, модел 2.2 c огледало, Ален Дъб

Порта НОВА

Огледалото е идеално решение за 

малки жилища. Оптически увеличава 

и осветява помещението.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ
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90 - 200

 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Пълнеж на крилата: група 2 и 3 – ПДЧ. Изцяло покрита с плоскост HDF. Moдел 2.2 

е възможен за изпълнение с огледало от едната или от двете страни. При избор 

на крило с огледало от едната страна, от другата има панел.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

•  Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка

•  Две панти с щифт тип Стандарт или три панти за крило с размер „100” и с 

покритие „Портадур”, наличен е същп Пакет обков ПРАЙМ, вижте опциите с 

доплащане

• Стъкла-тип: „чинчила“, „щора” (неналични за модел 2.2), матирано закалено

•  Подготовка за скъсяване максимално 60 mm (само група 2 и 3)

• Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ стр. 106

• MИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

• ЛЕВЪЛ стр. 110

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили 

врати. При двойни безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.

• Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100”  

• матирано стъкло  

• огледало  

• вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез

• окомплектовка с панти „Прайм” (за определени каси) 

• брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста) 

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• магнитна брава   

• подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне

• Брава със заключване тип „кукичка” и вкопани продълговати ръкохватки

 (плъзгащи се врати) 

• капачета за панти Стандарт (комплект за една панта) 

• дръжка с шилд (стр. 180)

рамка със стъклен елемент рамка с панел

ОГЛЕДАЛО

Бял Сив 
Евроинвест

Бук 
Бавария Вишна Орех Венге

Орех 
Верона 2

Орех 
Верона 3*

Светъл 
Oрех

Медна 
акация

Бяло 
венге

Сребърна 
акация

Норвежки 
бор

Ален 
дъб

Тъмен 
дъб   

Покритие Портадекор  

Покритие Портасинхро 3D  

Орех 3Орех 2 Орех 4

Покритие Портадур 

Класически 
дъб

Скандинавски  
дъб

Сибирски 
дъб

Натурален 
дъб

Южен 
дъб

Дъб 
Хавана

Дъб 
Калифорния

Дъб 
Малибу

Покритие Портаперфект 3D  

НОВОСТ

плътна плоча от ПДЧ, 
подсилена с шперплат
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модел 4.1 модел 4.2 модел 4.3

модел 5.1 модел 5.2

модел 5.4Порта НОВА, модел 5.5, Дъб Класически

модел 5.3

модел 5.5

модел 4.4

Порта НОВА, модел 4.4, Дъб Класически

Големият брой стъкла по естествен 

начин освежава и осветява 

интериора. 

Порта НОВА

ПРЕПОРЪЧВАМЕ
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ  КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Пълнеж ПДЧ. Изцяло покрита с плоскост HDF.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

•  Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна 

ключалка

•  Две панти с щифт тип Стандарт или три панти за крило с размер „100” и с 

покритие „Портадур”, наличен е същп Пакет обков ПРАЙМ, вижте опциите с 

доплащане

• Стъкла-тип: „чинчила“, „щора”, матирано закалено

• Подготовка за скъсяване макс. 60 мм

• Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ стр. 106

• MИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

• ЛЕВЪЛ стр. 110

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили 

врати. При двойни безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.

• Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100”, 

• матирано стъкло 

• вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез

• окомплектовка с панти „Прайм” (за определени каси) 

• брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста) 

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне

• магнитна брава  

• Брава със заключване тип „кукичка” и вкопани продълговати ръкохватки

 (плъзгащи се врати) 

• капачета за панти Стандарт (комплект за една панта) 

• дръжка с шилд (стр. 180)

система фурнир Портадурсистема фурнир Портадекор,

Портасинхро 3D, Портаперфект 3D

Бял Сив 
Евроинвест

Бук 
Бавария Вишна Орех Венге

Орех 
Верона 2

Орех 
Верона 3*

Светъл 
Oрех

Медна 
акация

Бяло 
венге

Сребърна 
акация

Норвежки 
бор

Ален 
дъб

Тъмен 
дъб   

Покритие Портадекор  

Покритие Портасинхро 3D  

Орех 3Орех 2 Орех 4

Покритие Портадур 

Класически 
дъб

Скандинавски  
дъб

Сибирски 
дъб

Натурален 
дъб

Южен 
дъб

Дъб 
Хавана

Дъб 
Калифорния

Дъб 
Малибу

Покритие Портаперфект 3D  

НОВОСТ

П
о

р
та

 Н
О

В
А

плътна плоча от ПДЧ, 
подсилена с шперплат



62

Порта НОВА, модел 6.1, Норвежки бор

модел 6.1 модел 6.2 модел 6.3

модел 7.1 модел 7.2

Порта НОВА, модел 6.4, Норвежки бор

модел 7.3

модел 6.4 модел 6.5

модел 7.4 модел 7.5

Порта НОВА

Използването на ПДЧ- плоскости 

осигурява по-добра шумоизолация 

на помещението. 

ПРЕПОРЪЧВАМЕ



120 - 20060 - 100
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ  КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Пълнеж ПДЧ. Изцяло покрита с плоскост HDF.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

•  Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна 

ключалка

•  Две полушарнирни панти стандарт или три панти в крило с размер „100“ и с 

фурнир Портадур, наличен е също Пакет обков ПРАЙМ, вижте Доплащане

•  Стъкло- тип: „чинчила“

• Подготовка за скъсяване макс. 60 мм

• Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ стр. 106

• MИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

• ЛЕВЪЛ стр. 110

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  Решетка и вентилационни отвори 2 реда, налични само за модели 6.5, 7.5.

•  Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили 

врати. При двойни безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.

• Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100” 

• вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез

• окомплектовка с панти „Прайм” (за определени каси) 

• брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста) 

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне

• магнитна брава  

• Брава със заключване тип „кукичка” и вкопани продълговати ръкохватки

 (плъзгащи се врати) 

• капачета за панти Стандарт (комплект за една панта) 

• матирано стъкло 

• дръжка с шилд (стр. 180)

рамка с панелрамка със стъклен елемент

Бял Сив 
Евроинвест

Бук 
Бавария Вишна Орех Венге

Орех 
Верона 2

Орех 
Верона 3*

Светъл 
Oрех

Медна 
акация

Бяло 
венге

Сребърна 
акация

Норвежки 
бор

Ален 
дъб

Тъмен 
дъб   

Покритие Портадекор  

Покритие Портасинхро 3D  

Орех 3Орех 2 Орех 4

Покритие Портадур 

Класически 
дъб

Скандинавски  
дъб

Сибирски 
дъб

Натурален 
дъб

Южен 
дъб

Дъб 
Хавана

Дъб 
Калифорния

Дъб 
Малибу

Покритие Портаперфект 3D  

НОВОСТ

П
о

р
та

 Н
О

В
А

плътна плоча от ПДЧ, 
подсилена с шперплат
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Порта ФОКУС, модел 4.A, матирано стъкло, Светъл Oрех 

Порта ФОКУС, модел 4.B, матирано стъкло, Светъл Oрех 

модел 2.0

бяло матирано

стъкло „вълна“

модел 2.0 

стъкло „зебра”

матирано

модел 2.0

матирано стъкло 

„стълбичка“

модел 2.0

матирано 

стъкло

модел 2.0

стъкло тип

„квадратчета”

модел 2.0

бяло матирано

стъкло „вълна“ 

модел 4.A модел 4.B

Порта ФОКУС



120 - 200
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свръзка със стъклото „кръгова”

– модел 2.0

свръзка със стъклото „кант”

– модели от група 4

 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Пълнеж „пчелна пита“ или перфорирано ПДЧ, подсилен отвътре с шперплат 

(oпция с доплащане). Изцяло покрита с плоскост HDF. Остъклени модели с 

матирано закалено стъкло с дебелина 8 mm, представляващо конструктивен 

елемент на крилото. 

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

• Две панти „Стандарт”, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм”, 

 вижте опциите срещу доплащане

• Три панти за крило с размери „100“ или „110”

•  Брава: с обикновена ключалка, със заключване за баня/тоалетна, със секретна

 ключалка

• Закалено стъкло (Moдел гр. 2, 4): матирано

• Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ стр. 106

• MИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

• ЛЕВЪЛ стр. 110

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

• Вентилационното подрязване в остъклени модели се предлага само за 

тези, които са с матирани стъкла (без десени) и в полски стандарт.

•  При пълнежите с перфорирана и плътна плоча подготовката за скъсяване е 

стандартно заложена.

•  Размер „110” е наличен само с ПДЧ пълнеж.

•  Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили 

врати. При двойни безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.

•   Moдел 4.B е наличен само с ПДЧ пълнеж без допълнително доплащане.

•  Размер „110” не е наличен за моделите от група 4.

•  Постоянен размер за стъклата, само за моделите от група 2 модел 4.A.

• Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100”, „110”

• цветове с фурнир CPL 0,2 mm – ГРУПА II 

• Закалено стъкло (Moдел гр. 2): „зебра” матирана, „стълбичка”, „квадратчета”, „вълна”

• закалено стъкло (Moдел 4. B): „стълбичка”, „зебра” матирана 

• пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици 

• вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез 

• окомплектовка с панти „Прайм” (за определени каси) 

• брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста) 

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• магнитна брава  

• подготовка за скъсяване (максимум 60 mm) 

• Брава със заключване тип „кукичка” и вкопани продълговати ръкохватки

 (плъзгащи се врати) 

• капачета за панти Стандарт (комплект за една панта) 

• дръжка с шилд (стр. 180)

Бял Сив 
Евроинвест

Бук 
Бавария Вишна Орех Венге

Орех 
Верона 2

Орех 
Верона 3*

Светъл 
Oрех

Медна 
акация

Бяло 
венге

Сребърна 
акация

Норвежки 
бор

Ален 
дъб

Тъмен 
дъб   

Капри 1 Капри 2 Капри 3

Покритие Портадекор  

Покритие Портасинхро 3D  

ХОРИЗОНТАЛЕН ФЛАДЕР

Класически 
дъб

Скандинавски  
дъб

Сибирски 
дъб

Натурален 
дъб

Южен 
дъб

Дъб 
Хавана

Дъб 
Калифорния

Дъб 
Малибу

Покритие Портаперфект 3D  

НОВОСТ

плоча тип
„пчелна пита”

перфорирана плоча
от ПДЧ
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Порта ЛЕВЕЛ, модел B.1, Пепел Капри 3 със специална каса ЛЕВЕЛ с панел 100 cm

модел A.0

kаса с панел 

20 cm

модел A.1

kаса с панел 

20 cm

модел A.2

kаса с панел 

20 cm

модел A.3

kаса с панел 

20 cm

модел B.1

kаса с панел 

20 cm 

Порта ЛЕВЕЛ, модел B.2, Пепел Капри 3

Каса ЛЕВЕЛ с панел 20 cm

модел B.2

kаса с панел 

20 cm

Виж детайли на: www.porta.com.pl/dm/portalevel.pdf

Порта ЛЕВЕЛ
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 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Пълнеж „пчелна пита“ или перфорирано ПДЧ в рамка от дървесни материали, 

подсилена с шперплат. Изцяло покрита с плоскост HDF. Вертикален кант ABS.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

• Две панти „Стандарт”, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм”, 

 вижте опциите срещу доплащане

•  Три панти в крило с размер „100”

•  Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ стр. 106

• MИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

• ЛЕВЪЛ стр. 110

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  Перфорирано ПДЧ пълнежът и цялата плоча са с подготовка за скъсяване като 

стандарт.

• Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили врати.

• Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100” 

• пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици 

• вентилационни отвори или вентилационен подрез 

• окомплектовка с панти „Прайм” (за определени каси) 

• брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста) 

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• магнитна брава  

• подготовка за скъсяване (максимум 60 mm) 

• подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за 

самозатваряне 

• капачета за панти Стандарт (комплект за една панта) 

• цена на дребно на активно/ пасивно крило

 (пълнеж само с перфорирано ПДЧ) 

• дръжка с шилд (стр. 180)

Вижте новата колекция Порта ЛЕВЕЛ:
www.porta.com.pl/dm/portalevel.wmv

хоризонтален фладер сребристи инкрустацииСпециална каса ЛЕВЕЛ кантиране ABS

висока устойчивост

Крилата Порта ЛЕВЕЛ са със 
специална рамка ЛЕВЕЛ, 

виж стр. 110

120 - 20060 - 100

Покритие Портасинхро 3D  

Капри 1 Капри 2 Капри 3

ХОРИЗОНТАЛЕН ФЛАДЕР

плоча тип
„пчелна пита”

перфорирана плоча
от ПДЧ
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модел A.1 модел B.1

модел C.1

модел F.1

модел D.1

модел G.1Порта ЛАЙН, модел H.1, Тъмен бетон

модел E.1

модел H.1

Порта ЛАЙН, модел G.1, Тъмен бетон (Изпълнение на панелите Порта KONTRAKT, вижте на стр. 198)

Порта ЛАЙН
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 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Пълнежът представлява „пчелна пита“ или перфорирано ПДЧ, подсилен отвътре 

с шперплат. Изцяло покрита с плоскост HDF. Крилата се допълват с алуминиеви 

инкрустации в сребрист или златист цвят с ширина 6 мм. При CPL HQ отстрани 

крилата са покрити с лента ABS.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

• Две панти „Стандарт”, с възможност за окомплектовка с панти „Прайм”, 

 вижте опциите срещу доплащане

•  Три панти в крило с размер „100“

•  Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ стр. 106

• MИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

• ЛЕВЪЛ стр. 110

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  При пълнежите с перфорирана и плътна плоча подготовката за скъсяване е 

стандартно заложена.

•  Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили 

врати. При двойни безфалцови врати трябва да се поръчва активно и пасивно крило.

• Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

• Крилата с покритие  Портадекор в цвят дъб, не се предлагат в плъзгаща се версия.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100”, „110” 

• пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици 

• цветове с фурнир CPL 0,2 mm – ГРУПА II 

• вентилационни отвори или вентилационен подрез 

• окомплектовка с панти „Прайм” (за определени каси) 

• брава ПРАЙМ с лъскава челна планка (сребриста или златиста) 

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• магнитна брава  

• ПРОМОЦИЯ – врати с покритие CPL – Пакет обков ПРАЙМ

• подготовка за скъсяване (максимум 60 mm) 

• подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за 

самозатваряне 

• Брава със заключване тип „кукичка” и вкопани продълговати ръкохватки

 (плъзгащи се врати) 

• капачета за панти Стандарт (комплект за една панта) 

• дръжка с шилд (стр. 180)

сребърни инкрустации

Бял Сив 
Евроинвест

Бук 
Бавария Вишна Орех Венге

Орех 
Верона 2

Орех 
Верона 3*

Светъл 
Oрех

Медна 
акация

Бяло 
венге

Сребърна 
акация

Норвежки 
бор

Ален 
дъб

Тъмен 
дъб   

Покритие Портадекор  

Покритие Портасинхро 3D  

Капри 1 Капри 2 Капри 3

ХОРИЗОНТАЛЕН ФЛАДЕР

ВЕРТИКАЛНО ДЪРВО ЗЪРНО

Орех 3Орех 2 Орех 4

Покритие Портадур 

Класически 
дъб

Скандинавски  
дъб

Сибирски 
дъб

Натурален 
дъб

Южен 
дъб

Дъб 
Хавана

Дъб 
Калифорния

Дъб 
Малибу

Покритие Портаперфект 3D  

НОВОСТ

Бял Сив 
Евроинвест

Бук 
Порта Орех

Дъб 
Милано 1

Дъб 
Милано 2

Дъб 
Милано 4

Дъб 
Милано 5

Светъл 
Орех

Орех 
Модена 1

Орех 
Модена 2

Антрацит
HPL/CPL

Покритие Ламинат CPL HQ 0,2  

Тъмен 
бетон

Тъмна 
релефна 
текстура

Пясъчник* Светъл 
бетон

* до изчерпване на количествата

Г
Р

У
П

А
 I

Г
Р

У
П

А
 I

I

плоча тип
„пчелна пита”

перфорирана плоча
от ПДЧ

дъб

* *  Натурален
дъб 

HOBOCT

Натурален 
орех (мат)  

HOBOCT
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модел 1.1 модел 1.2 модел 1.3 модел 1.4

модел 5.1 модел 5.2

Ламинирани CPL, модел 1.1, Дъб Милано 1

модел 5.4 модел 5.5

Ламинирани CPL, модел 1.1, Дъб Милано 1

Ламинирани CPL

модел 1.5

НОВОСТ
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 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Група 1- „пчелна пита“ или перфорирано ПДЧ, подсилен отвътре с шперплат 

(oпция с доплащане),  група 5 и модел 1.4 - ПДЧ. Изцяло покрита с плоскост HDF. 

Отстрани крилата са покрити с лента ABS. 

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

•  Брава: с обикновен ключ, за заключване за баня/тоалетна или за секретна ключалка

• Две полушарнирни панти стандарт или ПРАЙМ

• Три панти (в крило с размер „100” и „110”)

•   Стъкло-тип: „чинчила“, матирано закалено или „решетка” прозрачно

• Подготовка за скъсяване (макс. 60 mm) (само група 5)

• Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ стр. 106

• MИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  При пълнежите с перфорирана и плътна плоча подготовката за скъсяване е 

стандартно заложена.

•   Размер „110” е наличен само с пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни

 частици. Големина на стъклото – както при размер „100”.

•  Размер „100” неналичен за модел 1.4.

•   При избор на панта ПРАЙМ, крилото не е оборудвано с механизъм за панти.

•  Възможност за произволно съчетаване на размери на таблите при двукрили врати. 

•  Пасивно крило (стандарт) налично за размери „60” дo „100”.

•  Пасивно екстра) за размери „30”, „40”, „50” само в плътен вариант. При двойни 

безфалцови врати се поръчва активно и пасивно крил.

•  Възможност за производство на други модели чрез Порта КОНТРАКТ стр. 198.

• Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

•   Размер „80” и „90” в инвестиционен стандарт (преминаваща светлина 

800, 900 mm) наличен като стандарт-без доплащане. 

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100”, „110” 

• пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици 

• цветове с фурнир CPL 0,2 mm и 0,7 mm – ГРУПА II  

• ПРОМОЦИЯ – врати с покритие CPL – Пакет обков ПРАЙМ

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• тип „каре”, вентилационни отвори (само за група 1) или вентилационни подрези

• магнитна брава  

• подготовка за скъсяване (максимално 60 mm) (група 1) 

• подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне

• илюминатор – с рамка от неръждаема стомана (модел 1.1) 

• Брава със заключване тип „кукичка” и вкопани продълговати ръкохватки

 (плъзгащи се врати) 

• капачета за панти Стандарт (комплект за една панта) 

• дръжка с шилд (стр. 180)

рамка с панелрамка със стъклен елемент

ПРОЕКТ

Бял Сив 
Евроинвест

Бук 
Порта Орех

Дъб 
Милано 1

Дъб 
Милано 2

Дъб 
Милано 4

Дъб 
Милано 5

Светъл 
Орех

Орех 
Модена 1

Орех 
Модена 2

Антрацит
HPL/CPL

Тъмен 
бетон

Тъмна 
релефна 
текстура

Пясъчник* Светъл 
бетон

Проверете възможностите за производство на други модели в 
Порта КОНТРАКТ, вижте стр. 198.

Покритие Ламинат CPL HQ 0,2 , CPL HQ 0,7  

* до изчерпване на количествата

Г
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I

* 

плоча тип
„пчелна пита”

перфорирана плоча
от ПДЧ

плътна плоча от
ПДЧ, подсилена с

шперплат

Натурален
дъб

HOBOCT

Натурален 
орех (мат)

HOBOCT



72

модел 1.1

модел 7.1

модел 1.2

модел 7.2

модел 1.3

модел 7.3

модел 1.4

модел 7.4

Порта РЕЗИСТ, модел 7.1, Кафяв дъб

Порта РЕЗИСТ, модел 1.1, Кафяв дъб

Порта РЕЗИСТ

модел 4.A модел 4.Bмодел B.1* модел E.1* модел H.1*

Структурата и вида на покритието 

Гладстоун се характеризира с 

автентичен външен вид, наподобяваш 

естествена, необработена дървесина. 

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

вертикален фладер:

вертикален фладер:

хоризонтален фладер:

вертикален или хоризонтален фладер:

НОВОСТ

* фладер, в съответствие с посоката на инкрустацията
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 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Пълнежът представлява „пчелна пита“ или перфорирано ПДЧ, подсилен отвътре 

с шперплат (опция с доплащане), модели 1.4, 7.4 – плътно ПДЧ, 4.B – перфорирано 

ПДЧ. Изцяло покрита с плоскост HDF. Отстрани крилата са покрити с лента ABS. 

Моделите с инкрустации се допълват с алуминиеви вложки в сребрист цвят с 

ширина 6 mm. Крилата 4.A, 4.B са със закалено стъкло с дебелина 8 mm, което 

представлява конструкционен елемент на крилото.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

•   Две или три полушарнирни панти стандарт, наличен също Пакет обков ПРАЙМ, 

виж Доплащане 

• Три панти за крило с размери „100” lub „110”

• Брава: с обикновена ключалка, със заключване за баня/тоалетна, със секретна

 ключалка

•  Стъкло-модели гр. 1 и 7 тип: „чинчила“, „решетка“ прозрачна, матирано закалено; 

модели гр.4:  матирано закалено 8 mm

• Кръгла, вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ стр. 106

• MИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  При избор на панта ПРАЙМ, крилото не е оборудвано с механизъм за панти.

•  Решетка, вентилационен подрез и подготовка за скъсяване, неналични за 

моделите от гр.4. 

•  ПДЧ пълнежът и плътната плоча са с подготовка за скъсяване като стандарт.

•  Размер „100” неналичен за модел 1.4, 7.4.

• Размер „110” наличен само с пълнеж ПДЧ. Размери на стъклата- като в размер „100”.

•  Размер „110” неналичен за моделите от гр. 4.

•  Постоянен размер на стъклата в модел 4.A.

• Крилата за двукрила врата не се предлагат с магнитна брава.

•  Възможност за произволно съпоставяне на размери на крилата за двойни врати. 

При двойни безфалцови врати се поръчва активно и пасивно крило.

•  Размер „80” и „90” в инвестиционен стандарт (преминаваща светлина 800, 900 mm) 

наличен като стандарт (отнася се за модели от гр. 1 и 7) -без доплащане.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100”, „110” 

• пълнеж тип перфорирана плоча от дървесни частици  

• ПРОМОЦИЯ – Пакет обков ПРАЙМ

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• решетка (само група 1 и 7), вентилационни отвори или вентилационен подрез

• магнитна брава  

• подготовка за скъсяване (максимално 60 mm) (група 1) 

• подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне

• илюминатор – с рамка от неръждаема стомана (модел 1.1, 7.1) 

•  Брава със заключване тип „кукичка” и вкопани продълговати ръкохватки

(плъзгащи се врати) 

• капачета за панти Стандарт (комплект за една панта) 

• дръжка с шилд (стр. 180)

хармоничната структура на 

Гладстоун подчертава естествената 

необработеност на дървесината 

ПРОЕКТ

Плоскост  Гладстоун  

Пясъчен 
дъб

Бял 
дъб

Кафяв 
дъб

НОВОСТ НОВОСТ НОВОСТ

Проверете възможностите за производство на други модели в 
Порта КОНТРАКТ, вижте стр. 198.

ПОВЪРХНОСТТА НА КРИЛОТО Е  ПОКРИТА С 

ВИСОКО КОМПРЕСИРАНИ ПЛОСКОСТИ С 

МНОГО ФИНА СТРУКТУРА НА ВЛАКНАТА. 

БЛАГОДАРЕНИЕ НА СВОЯТА 

ГОЛЯМАПЛЪТНОСТ, ГАРАНТИРА ВИСОКА 

УСТОЙЧИВОСТ НА УДАР, ТРИЕНЕ И ИЗДРАСКВАНЕ.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

НЕ.

Гладстоун                                

ЕКСТРИЙМ
Kлас, параметрите на който представляват защита 

при интензивна употреба на врати, завършени 

с този вид покритие. Предназначен е за места 

с голям интензитет на движение, там, където 

ежедневно преминават стотици хора.

 ПРИМЕРНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ВРАТИТЕ ПОРТА РЕЗИСТ:  

• Офиси

• Хотели и пансиони

• Обществени сгради

• Жилищни сгради



Koлекция Натура ИМПРЕС, модел 7, Moкка
вижте стр. 88
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ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

С ЕСТЕСТВЕН

ФУРНИР

 КЛАСИЧЕСКА ЛИНИЯ

МАДРИД, КОРДОБА, ТОЛЕДО

 СЪВРЕМЕННА ЛИНИЯ 
Натура КОНЦЕПТ 

Натура СПЕЙС 
Натура ГРАНДЕ

ИНВЕСТИЦИОННА ЛИНИЯ

Натура КЛАСИК
Натура ЛАЙН 

Натура ИМПРЕС

ЛИНИЯ ПРЕМИУМ

Вилладора РЕТРО
Вилладора МОДЕРН

Естествените фурнири отразяват красотата във всеки неин аспект. В съчетание с естествените 
цветове се създават съвременни темпераментни форми. Постоянно работим върху качеството 

на продуктите с естествен фурнир и върху въвеждането на нови образци и цветове, които 
отговарят на очакванията на най-взискателните клиенти. Надяваме се, че въвеждането на нови 

видове и цветове, налични за продуктите с естествен фурнир  ще Ви насърчи да се запознаете 
с актуалната оферта на марката Порта. 
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КОРДОБА голям растер, екстра К, Табакко 

КОРДОБА плътна, Taбакко

КОРДОБА

плътна

КОРДОБА

остъклена 1/3

КОРДОБА

остъклена 2/3

с растер

Странична

притурка A

Странична

притурка K

КОРДОБА

остъклена 3/3

с растер

МАДРИД, КОРДОБА, 
ТОЛЕДО

TOЛЕДО 

модел 1

TOЛЕДО 

модел 2

TOЛЕДО 
плътна

TOЛЕДО 

модел 4

TOЛЕДО 

модел 5

КЛАСИЧЕСКА ЛИНИЯ

НОВИ ЦВЕТОВЕ

МАДРИД

плътна

МАДРИД

остъклена 1/3

МАДРИД

остъклена 2/3

с растер

МАДРИД

остъклена 3/3

с растер
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

М
А

Д
Р

И
Д

,  
К

О
Р

Д
О

Б
А

,  
T

O
Л

Е
Д

О

 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Конструкция, изработена от иглолистна дървесина и MDF плоскост. Цялата е 

покрита с естествен фурнир. Благодарение на прилагането на тази технология, 

крилото се характеризира с висока устойчивост на деформация. Покритие 

с полуматов лак. Конструктивните рамки на крилата Кордоба и Толедо са 

профилирани по ъгъл 20°.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

•  Брава със сребриста или златиста лицева част (блясък): с обикновен ключ, с 

блокада за баня или приспособена за патрон

• Стъкло-типове: „чинчила” или матирано закалено

• Подготовка за скъсяване, максимално 60 mm. Kpило с вентилационен отвор

 - скъсяване до 40 mm.

• Овална ръкохватка за плъзгащи се врати (за плъзгащи се врати)

• Уплътнение, монтиращо стъкления елемент

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ стр. 106

• MИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

• ЛЕВЪЛ стр. 110

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  Фалцовите врати са оборудвани с 3 панти, тип ПРАЙМ, безфалцовите- с 2 панти 

3D– пантите са комплект с касата.

• Крилата са налични също и в нелакиран вариант на цената на стандартен  

 продукт.

• Вентилационни отвори, достъпни в сребрист или златист цвят 1 ред.

• Възможност за произволно съпоставяне на размери на крилата за двойни  

 врати. При двойни врати се поръчва активно и пасивно крило.

• Двойното крило не е налично с магнитно затваряне.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100” 

• подрязан слот или вентилационни отвори  

• Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за  

 плъзгащи се врати) 

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• магнитно затваряне  

•  Затварящ корниз за двукрили врати 

• Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен  

• брава с шилд (стр. 180)

КОРДОБА 

 Минималистична конструктивна 

растерна рамка

Бял дъб
 (RAL 9016) Табако

Светъл 
дъб

Мока

Дъб 
Уинчестър

Неро

Кафяв 
дъб

Естествен фурнир Дъб Сатен  

НОВОСТ НОВОСТ НОВОСТ

Изберете цвят според индивидуалните си нужди и направете 

запитване  чрез Порта КОНТРАКТ. Детайли отн.нестандартни 

поръчки вижте стр. 198.

КОРДОБА

Класически, семпло профилиран 

панел

TOЛЕДО

Минималистична конструктивна 

растерна рамка

Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на 

разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат 

повод за признаване на рекламация.

Дъб 1

Естествен фурнир Дъб  

РАМКОВА

Н
О

В
О

С
Т

МАДРИД 

Конструктивно-декоративна 

профилирана растерна рамка

стратифицирано
дърво и табли от

MDF
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Натура КОНЦЕПТ, модел C.6, Дъб 

модел A.0 модел A.3 модел A.9

модел C.0 модел C.2

модел K.0Натура КОНЦЕПТ, модел C.6, Дъб модел K.1 модел K.2

модел C.4 модел C.6

модел K.3

Натура КОНЦЕПТ

Традиционната фрезована 

конструкция е гаранция за 

дългогодишна издръжливост.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

СЪВРЕМЕННА ЛИНИЯ

НОВИ ЦВЕТОВЕ
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 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Конструкция, изработена от иглолистна дървесина и MDF плоскост. Цялата е 

покрита с естествен фурнир. Благодарение на прилагането на тази технология, 

крилото се характеризира с висока устойчивост на деформация. Покритие с 

полуматов лак.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

•  Брава със сребриста или златиста лицева част (блясък): с обикновен ключ, с 

блокада за баня или приспособена за патрон

• Стъкло матирано закалено

• Подготовка за скъсяване, максимално 60 mm

• Овална ръкохватка за плъзгащи се врати (за плъзгащи се врати)

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ стр. 106

• MИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

• ЛЕВЪЛ стр. 110

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

• Фалцовите врати са оборудвани с 3 панти, тип ПРАЙМ, безфалцовите- с 2 панти  

 3D– пантите са комплект с касата.

• Вентилационни отвори, достъпни в сребрист или златист цвят 1 ред.

• Възможност за произволно съпоставяне на размери на крилата за двойни  

 врати. При двойни врати се поръчва активно и пасивно крило.

• Двойното крило не е налично с магнитно затваряне.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100”  

• вентилационни отвори, вентилационен подрез 

• брава със заключване и странични ръкохватки (плъзгащи се врати)  

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• магнитно затваряне  

• Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен  

• брава с шилд (стр. 180)

плосък панелврата със стъклен елемент

Дъб 1

Бял дъб
 (RAL 9016)

Естествен фурнир Дъб  

Табако

Светъл 
дъб

Мока

Дъб 
Уинчестър

Неро

Кафяв 
дъб

Естествен фурнир Дъб Сатен  

Дъб Orzech * 
Amerykański

Тъмен 
Oрех

Орех 
Класик

Естествен фурнир Селект  

НОВОСТ НОВОСТ НОВОСТ

Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на 

разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат 

повод за признаване на рекламация.

Н
О

В
О

С
Т

РАМКОВА

стратифицирано
дърво

Тъмен 
Oрех

Орех 
Класик
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Натура СПЕЙС, модел G.1, Орех Класик

модел F.0 модел F.1

матирано 

стъкло

модел F.1

стъкло 

„стълбичка”

модел F.1

стъкло „зебра”

матирано

модел G.0

Натура СПЕЙС, модел F.1, Орех Тъмен

модел G.1

матирано 

стъкло

Натура СПЕЙС

модел H.1

матирано 

стъкло

модел H.1 

стъкло 

„стълбичка”

модел H.1 

стъкло „зебра”

матирано

СЪВРЕМЕННА ЛИНИЯ

НОВИ ЦВЕТОВЕ
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ
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 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Конструкция, изработена от иглолистна дървесина. В зависимост от модела 

на крилото се състоят от вътрешни летви, покрити с естествен фурнир или от 

елементи на релефна плоскост (модели Ратан). Благодарение на прилагането 

на тази технология, крилото се характеризира с висока устойчивост на 

деформация. Покритие с полуматов лак.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

•  Брава със сребриста или златиста лицева част (блясък): с обикновен ключ, с 

блокада за баня или приспособена за патрон

• Стъкло, матирано закалено, с дебелина 8 mm 

• Подготовка за скъсяване, максимално 60 mm (отнася се само за модели F.0, G.0)

• Овална ръкохватка за плъзгащи се врати (за плъзгащи се врати)

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ стр. 106

• MИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

• ЛЕВЪЛ стр. 110

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

• Фалцовите врати са оборудвани с 3 панти, тип ПРАЙМ, безфалцовите- с 2 панти  

 3D– пантите са комплект с касата.

• Вентилационни отвори, достъпни в сребрист или златист цвят 1 ред.

• Вентилационен подрез наличен само в модели F.0, G.0.

• Възможност за произволно съпоставяне на размери на крилата за двойни  

 врати. При двойни врати се поръчва активно и пасивно крило. 

• Двойното крило не е налично с магнитно затваряне.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100”  

• вентилационни отвори, вентилационен подрез 

• закалено стъкло (Moдел F.1): „стълбичка”, „зебра” матирано 

• закалено стъкло (Model H.1): „стълбичка”, „зебра” матирано 

• брава със заключване и странични ръкохватки (плъзгащи се врати)  

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• магнитно затваряне  

•  Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен  

• брава с шилд (стр. 180)

релеф „Ратан”ръб „на кант” 

Дъб 1

Бял дъб
 (RAL 9016)

Естествен фурнир Дъб  

Табако

Светъл 
дъб

Мока

Дъб 
Уинчестър

Неро

Кафяв 
дъб

Естествен фурнир Дъб Сатен  

Дъб Orzech * 
Amerykański

Тъмен 
Oрех

Орех 
Класик

Естествен фурнир Селект  

НОВОСТ НОВОСТ НОВОСТ

Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на 

разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат 

повод за признаване на рекламация.

Н
О

В
О

С
Т

РАМКОВА

плътна плоча от ПДЧ,
подсилена с шперплат  

Тъмен 
Oрех

Орех 
Класик
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модел A.0 модел A.1

модел B.0 модел B.1

модел C.0

модел B.3

модел C.1 модел D.0 модел D.1Натура ГРАНДЕ модел A.0, Дъб

Натура ГРАНДЕ модел A.1, Дъб 

Натура ГРАНДЕ

НОВОСТ
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120 - 20060 - 100

 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ 
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 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Рамково-панелна конструкция, изцяло покрита с натурален фурнир. 

Повърхността на крилото е обработена и защитена с екологични лакове на 

водна основа, които се сушат и втвърдяват по UV технология. (полумат).

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО  

•  Брава с челна планка в цвят злато гланц или сребро гланц: с 1 обикновен ключ, 

адаптирана с квадрат за монтаж на дръжка с WC-заключване или адаптирана за 

монтаж на секретна ключалка

• Закалено матирано стъкло

• Подготовка за скъсяване максимум до 60 mm

• Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

 КАСИ 

Препоръчани каси за врати с фалц:
• Порта СИСТЕМ стр. 106

• MИНИМАКС стр. 104

Препоръчани каси за врати без фалц: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  Възможност за комбинация от размери при избора на крилата, формиращи 

двукрила врата.

•  Фалцовите врати са оборудвани с 3 панти тип ПРАЙМ. Безфалцовите врати са 

оборудвани с 2 панти 3D, които са  опаковани с касата.

• Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.

  ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100”  

• Вентилационно подрязване 

• третата 3D панта (Доплащането се начислява към цената на касата) 

• магнитна брава  

•  Брава с куковидно заключване и вкопани продъговати ръкохватки 

(за плъзгащите се врати)  

• Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен 

• брава с шилд (стр. 180)

врата с плосък панелврата със стъкло

РАМКОВА

Дъб 1

Бял дъб
 (RAL 9016)

Естествен фурнир Дъб  

Табако

Светъл 
дъб

Мока

Дъб 
Уинчестър

Неро

Кафяв 
дъб

Естествен фурнир Дъб Сатен  

Дъб Orzech * 
Amerykański

Тъмен 
Oрех

Орех 
Класик

Естествен фурнир Селект  

НОВОСТ НОВОСТ НОВОСТ

Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на

разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат

повод за признаване на рекламация.

Н
О

В
О

С
Т

Тъмен 
Oрех

Орех 
Класик
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Натура КЛАСИК, модел 1.1, Дъб 1, система фурнир- цветя

модел 1.1 модел 1.2

модел 7.2

модел 5.1 модел 5.4

хоризонтален 
фладер:

вертикален фладер:

модел 1.3

модел 5.2

модел 7.3

модел 5.5

модел 1.4

модел 5.3

модел 7.4модел 7.1Натура КЛАСИК 1.1, Дъб 1, система фурнир- цветя

Натура КЛАСИК

Използването на перфорирано ПДЧ 

осигурява по-добра шумоизолация на 

помещението. 

НОВИ ФУРНИРИ И ЦВЕТОВЕ

ИНВЕСТИЦИОННА ЛИНИЯ

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

ВИСОЧИНА 220

модел 1.1
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ
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 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Пълнежът на крилото представлява стабилизираща вложка, подсилена с вътрешна 

летва. Цялата е покрита с плоскост с високо качество с естествен фурнир. Покритие 

с полуматов лак. Пълнеж с перфорирано ПДЧ срещу доплащане.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

•  Брава със сребриста или златиста лицева част (блясък): с обикновен ключ, с 

блокада за баня или приспособена за патрон

• Стъкло-типове: „чинчила” или матирано закалено

• Подготовка за скъсяване, максимално 60 mm

• Овална ръкохватка за плъзгащи се врати (за плъзгащи се врати)

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ стр. 106

• MИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

• ЛЕВЪЛ стр. 110

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  Фалцовите врати са оборудвани с 3 панти, тип ПРАЙМ, безфалцовите- с 2 панти 

3D– пантите са комплект с касата.

• Височината  220 cm се предлага за моделите 1.1 и 7.1 в безфалцова версия.

• Модел 1.3 не се предлага в размер „100“.

• Крилата се предлагат също и в небоядисана  версия на същата цена като   

 стандартния продукт.

• Вентилационни отвори, достъпни в сребрист или златист цвят 1 ред.

• Възможност за произволно съпоставяне на размери на крилата за двойни  

 врати. При двойни врати се поръчва активно и пасивно крило.

• Двойното крило не е налично с магнитно затваряне.   

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100” 

• Крило с височина 220 cm    

• вентилационен подрез, вентилационни отвори 1 ред,- вентилационни отвори  

 2 реда (само за модели 1.1, 1.2, 1.3)  

• илюминатор– от неръждаема стомана (само модели 1.1 и 7.1) 

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• магнитно затваряне  

• Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за  

 плъзгащи се врати) 

• огледало от едната страна  

• огледало от двете страни  

• пълнеж от перфориран ПДЧ  

• Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен  

• брава с шилд (стр. 180)

елегантна рамка
група 5

RALОГЛЕДАЛО Опция 220

22
0

хоризонтален фладер
група 7

Изберете цвят според индивидуалните си нужди 

и направете запитване  чрез Порта КОНТРАКТ. 

Детайли отн.нестандартни поръчки вижте стр. 198.

Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на 

разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат 

повод за признаване на рекламация.

Бял дъб
 (RAL 9016) Табако

Светъл 
дъб

Мока

Дъб 
Уинчестър

Неро

Кафяв 
дъб

Естествен фурнир Дъб Сатен  

НОВОСТ НОВОСТ НОВОСТ

Естествен фурнир Ясен  

Естествен фурнир Орех  

Ясен

НОВОСТ

Орех

НОВОСТ

Дъб 1

Естествен фурнир Дъб  

Дъб Orzech * 
Amerykański

Тъмен 
Oрех

Орех 
Класик

Естествен фурнир Селект  
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Т

Н
О

В
О

С
Т

Н
О
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Т

*

*

*  Фурнир Пепел е наличен за Моделите от група 1, система фурнир- цветя. 

* Фурнир Орех е наличен за Моделите от група 1, система фурнир- цветя.

СТАНДАРТ

плоча тип
„пчелна пита”

перфорирана плоча
от ПДЧ

Тъмен 
Oрех

Орех 
Класик



86

модел A.1 модел B.1

модел C.2

модел F.1

Натура ЛАЙН, модел F.1, Moкка

модел E.2

модел F.1

модел G.1

Натура ЛАЙН, модел E.2, Moкка

Натура ЛАЙН

НОВИ ЦВЕТОВЕ

ИНВЕСТИЦИОННА ЛИНИЯ

модел H.1

ВИСОЧИНА 220
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120 - 20060 - 100

 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Пълнежът на крилото представлява стабилизираща вложка, подсилена с вътрешна 

летва. Цялата е покрита с плоскост с високо качество с естествен фурнир. Крилата се 

допълват от алуминиеви инкрустации в сребрист цвят с ширина 6 mm.  Покритие с 

полуматов лак. Пълнеж с перфориран ПДЧ срещу доплащане.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

•  Брава със сребриста или златиста лицева част (блясък): с обикновен ключ, с 

блокада за баня или приспособена за патрон

• Подготовка за скъсяване, максимално 60 mm

• Овална ръкохватка за плъзгащи се врати (за плъзгащи се врати)

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ стр. 106

• MИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

• ЛЕВЪЛ стр. 110

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  Фалцовите врати са оборудвани с 3 панти, тип ПРАЙМ, безфалцовите- с 2 панти 

3D– пантите са комплект с касата.

•  Височината 220 cm се предлага за всички модели в безфалцова версия.

• Вентилационни отвори, достъпни в сребрист или златист цвят 1 ред или 2 реда.

• Възможност за произволно съпоставяне на размери на крилата за двойни  

 врати. При двойни врати се поръчва активно и пасивно крило. 

• Двойното крило не е налично с магнитно затваряне.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100”  

• Крило с височина 220 cm    

• вентилационни отвори, вентилационен подрез 

• брава със заключване и странични ръкохватки (плъзгащи се врати)  

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• магнитно затваряне  

• пълнеж от перфориран ПДЧ  

•  Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен  

• брава с шилд (стр. 180)

сребриста инкрустация сребриста инкрустация 

Дъб 1

Бял дъб
 (RAL 9016)

Естествен фурнир Дъб  

Табако

Светъл 
дъб

Мока

Дъб 
Уинчестър

Неро

Кафяв 
дъб

Естествен фурнир Дъб Сатен  

Дъб Orzech * 
Amerykański

Тъмен 
Oрех

Орех 
Класик

Естествен фурнир Селект  

НОВОСТ НОВОСТ НОВОСТ

Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на 

разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат 

повод за признаване на рекламация.

Н
О

В
О

С
Т

Опция 220

22
0

СТАНДАРТ

плоча тип
„пчелна пита”

перфорирана плоча
от ПДЧ

Тъмен 
Oрех

Орех 
Класик
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Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx XxxXxx 
Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx 

Xxx Xxx Xxx

Натура ИМПРЕС, модел 7, Moкка

модел 1 модел 3 модел 4

модел 7

Натура ИМПРЕС, модел 4, Moкка

модел 8 модел 9

Натура ИМПРЕС

ИНВЕСТИЦИОННА ЛИНИЯ

НОВИ ЦВЕТОВЕ
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 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

 Пълнежът на крилото представлява перфорирано  ПДЧ, подсилен с вътрешна 

летва. Цялата е покрита с плоскост с високо качество с естествен фурнир. 

Повърхността на крилото съдържа структурен елемент релеф.  Покритие с 

полуматов лак.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

•  Брава със сребриста или златиста лицева част (блясък): с обикновен ключ, с 

блокада за баня или приспособена за патрон

• Подготовка за скъсяване, максимално 60 mm (само за модели: 1,3,4).

• Стъкло, матирано закалено, с дебелина 8 mm

 КАСИ 

Препоръчвани каси за фалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ стр. 106

• MИНИМАКС стр. 104

Препоръчвани каси за безфалцови врати: 
• Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС стр. 108

• ЛЕВЪЛ стр. 110

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  Фалцовите врати са оборудвани с 3 панти, тип ПРАЙМ, безфалцовите- с 2 панти 

3D– пантите са комплект с касата. 

• Вентилационни отвори, достъпни в сребрист или златист цвят 1 ред.

•  Възможност за произволно съпоставяне на размери на крилата за двойни врати. 

При двойни врати се поръчва активно и пасивно крило. 

• Двойното крило не е налично с магнитно затваряне.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100”  

• вентилационни отвори, вентилационен подрез

 (не се отнася за остъклените модели) 

• магнитно затваряне  

• трета панта 3D (доплащане към цената на касата) 

• Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен  

• брава с шилд (стр. 180)

релеф „Ратан”

120 - 20060 - 100

Дъб 1

Бял дъб
 (RAL 9016)

Естествен фурнир Дъб  

Табако

Светъл 
дъб

Мока

Дъб 
Уинчестър

Неро

Кафяв 
дъб

Естествен фурнир Дъб Сатен  

Дъб Orzech * 
Amerykański

Тъмен 
Oрех

Орех 
Класик

Естествен фурнир Селект  

НОВОСТ НОВОСТ НОВОСТ

Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на 

разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат 

повод за признаване на рекламация.

Н
О

В
О

С
Т

перфорирана плоча
от ПДЧ

Тъмен 
Oрех

Орех 
Класик
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Вилладора РЕТРО, Резидънс 0, Дъб Бял (RAL 9016)

Деларте 0 Деларте 1 Деларте 2 Деларте 3

Капитал 0 Капитал 1 Резидънс 0 Резидънс 2

Eмпайър 0 Eмпайър 1

Вилладора РЕТРО, Резидънс 0, Модул РЕТРО, Дъб Бял (RAL 9016)

Вилладора РЕТРО

ЛИНИЯ ПРЕМИУМ
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 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Крило - панел с рамка. Рамката е изработена от висококачествена слепена 

борова дървесина и дървесни материали (MDF), фурнирована с естествен дъбов 

фурнир. Специално подбрано закалено матирано стъкло. Декоративните рамки 

са изработени от масивен дъб. Покритие с полуматов лак.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

•  Брава със сребриста или златиста лицева част (блясък): с обикновен ключ, с 

блокада за баня или приспособена за патрон 

• Матирано гладко стъкло, тип А и В (опция, налична в моделите: Емпайър,  

 Капитал, Деларте)

• Подготовка за скъсяване, максимално 60 mm

 КАСИ 

Препоръчвана каса за фалцови врати:
• Вилладора РЕТРО стр. 114

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  Вратите са оборудвани с 3 панти в златист цвят- комплект с касата. Възможност 

за закупуване на подложки за панти в златист цвят, старо злато, 

 сребристо- виж доплащане. 

• Възможност за произволно съпоставяне на размери на крилата за двойни врати.

• Двойното крило не е налично с магнитно затваряне.

 ДОПЛАЩАНЕ (OPCJE) 

• вентилационни отвори 1 ред  

• магнитно затваряне  

• вентилационен подрез, вевнтилационен слот

• Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен   

• брава с шилд (стр. 180)

• капачки за панти Вилладора (стр. 185)

декоративно стъкло Вилладора Bдекоративно стъкло Вилладора Aрамка с пънел

Бял дъб
 (RAL 9016) Табако

Светъл 
дъб

Мока

Дъб 
Уинчестър

Неро

Кафяв 
дъб

НОВОСТ НОВОСТ НОВОСТ

Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на 

разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат 

повод за признаване на рекламация.

Естествен фурнир Дъб Сатен  

Н
О

В
О

С
Т

стратифицирано
дърво
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Санд S01 Санд S02 Санд S03

Спейс S03Спейс S02Спейс S01Спейс

Вилладора МОДЕРН, Спейс 01, Oрех Лайн Етно 

Виж детайли на: www.porta.com.pl/dm/villadora.pdf

Вилладора МОДЕРН, Спейс S01, Oрех

Вилладора МОДЕРН

хоризонтален фладер:

вертикален фладер:

Възможност за осъществПорта КОНТРАКГ, вижте с

СандСанд

ВИСОЧИНА 220

ЛИНИЯ ПРЕМИУМ
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ
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120 - 20060 - 100

нетипични размери в 

скрита панта 3D

 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Рамката е изработена от висококачествена слепена дървесина, перфорирано ПДЧ 

и двустранно покритие, изработено от дървесни материали (MDF), фурнирована с 

естествен фурнир. Стъкло с дебелина 8 mm. Покритие с полуматов лак.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

•  Брава със сребриста или златиста лицева част (блясък): с обикновен ключ, с 

блокада за баня или приспособена за патрон

• Обикновена или магнитна брава

• Стъкло млечно, безцветно

 КАСИ 

Препоръчвана каса за фалцови врати:
• Вилладора МОДЕРН стр. 114

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

• Вратите са оборудвани с 3 бр. панти 3D- комплект с касата.

• Възможност за произволно съпоставяне на размери на крилата за двойни врати.

• Двойното крило не е налично с магнитно затваряне.

 ДОПЛАЩАНЕ (OPCJE) 

• вентилационни отвори 1 ред  

• вентилационно скъсяване 12 mm (oпция)  

• магнитно затваряне (oпция)  

•  Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен  

• Крило с височина 220 cm  

• брава с шилд (стр. 180)

сигурно магнитно затварянефладер в модел Етнофладер в модел Лайн

Опция 220

22
0

СТАНДАРТ

Специфика на естествения фурнир е възможността за наличие на 

разлики във фладера и оцветяването. Тези разлики не могат да бъдат 

повод за признаване на рекламация.

Естествен фурнир Ясен  

Естествен фурнир Орех  

Ясен

НОВОСТ

Орех

НОВОСТ

Дъб 1

Естествен фурнир Дъб  

Дъб Orzech * 
Amerykański

Тъмен 
Oрех

Орех 
Класик

Естествен фурнир Селект  

Н
О

В
О

С
Т

Н
О

В
О

С
Т

*

*

* Фурнир Пепел е наличен за Моделите от група Спейс, система фурнир- цветя. 

* Фурнир Орех е наличен за Моделите от група Спейс, система фурнир- цветя.

Бял дъб
 (RAL 9016) Табако

Светъл 
дъб

Мока

Дъб 
Уинчестър

Неро

Кафяв 
дъб

НОВОСТ НОВОСТ НОВОСТ

Естествен фурнир Дъб Сатен  

Н
О

В
О

С
Т

перфорирана плоча 
от ПДЧ

Тъмен 
Oрех

Орех 
Класик



Плъзгаща система KOMПАKT, Порта КОНЦЕПТ A.9, Скандинавски дъб 

вижте стр. 100 
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СГЪВАЕМИ

ВРАТИ,

ПЛЪЗГАЩИ

Порта АЛФА, БЕТА
Плъзгаща система ПОРТА, АЛУ

Плъзгаща система КОМПАКТ, МЕТАЛ

Офертата плъзгащи се врати и плъзгащи системи на Порта, 
дава възможност за перфектно нагаждане на вратата за 

помещения, които изискват специални решения.
В плъзгащите системи на Порта може да използвате 

врата от всяка колекция, която Ви допада. 



Gdy liczy się miejsce

Drzwi łamane są znakomitym 
rozwiązaniem w pomieszczeniach 
o ograniczonej powierzchni. 
Znajdują szerokie zastosowanie 
we wszelkiego rodzaju szafach 
wnękowych oraz wszędzie tam gdzie 
z uwagi na ograniczoną przestrzeń 
mamy do czynienia z utrudnioną 
komunikacją.
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AЛФА

ФАЛЦОВО КРИЛО

Пълният комплект включва:

• крило, съставено от два елемента

• каса ПОРТА СИСТЕМ (модифицирана)

Вижте вратите AЛФА:
www.porta.com.pl/dm/
alfabeta.wmv

Вижте вратите БЕТА:
www.porta.com.pl/dm/
alfabeta.wmv

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО

Пълният комплект включва:

• крило, съставено от два елемента

• каса ПОРТА СИСТЕМ (модифицирана)

БЕТА

AЛФА, БЕТА

Сгъваеми врати

AЛФА

БЕТА

НАЧИН НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИТЕ
(проекция отгоре)

НАЧИН НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИТЕ*
(проекция отгоре)

Врати с 
дясно
отваряне

Врати с 
дясно
отваряне

*ЗАБЕЛЕЖКИ: Спецификата на монтажа при цялостно отваряне на криллата е причина за незначително стесняване на отвора в стената (около 10 cm).
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60 - 100

 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

модул за отваряне

на врата БЕТА

способ на отваряне/затваряне

на врата АЛФА

 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Крилото е със стабилизиращ пълнеж от плоча тип „пчелна пита” или

перфорирана плоча от дървесни частици, подсилена с вътрешна рамка от

шперплат (опция срещу доплащане).

Крилото на вратите АЛФА е съставено от два асиметрични елемента,

с класическа брава и насрещник към касата.

Крилото на вратите БЕТА е съставено от два симетрични елемента, без брава.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

• Плъзгащ механизъм

• Уплътнител

• Три скрити панти в сребрист цвят

•  Брава: с обикновена ключалка, със заключване за баня/тоалетна или със

 секретна ключалка (АЛФА)

• Насрещник за брава за брава (АЛФА)

• Кръгла ръкохватка (БЕТА)

 КАСИ 

Модифицирана касаа ПОРТА СИСТЕМ, изработва се в диапазона ширини от

размер B до размер K стр. 106.

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

• Размер „100” не е наличен за система БЕТА.

• Вратите Алфа и Бета не се предлагат с покритие Портадекор в цвят дъб.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100” не е наличен за система БЕТА размер „100” (само АЛФА)

• пълнеж от перфориран ПДЧ  

•  крило: цветове за фурнир CPL 0,2 mm – ГРУПА II 

• каса: цветове за фурнир CPL 0,2 mm – ГРУПА II 

• вентилационни отвори, вентилационен подрез 

• цена на плъзгаща система АЛФА (включена в комплекта срещу доплащане) 

• плъзгаща система Бета (в цената на касата) 

• брава с шилд (стр. 180)

Портадекор

Портасинхро 3D

Портадур 

Портаперфект 3D 

CPL HQ 

Лак Стандарт 

Мостри от цветовете вижте стр. 200 – 207.

плоча тип
„пчелна пита”

перфорирана плоча
от ПДЧ



Gdy liczy się miejsce

Drzwi łamane są znakomitym 
rozwiązaniem w pomieszczeniach 
o ograniczonej powierzchni. 
Znajdują szerokie zastosowanie 
we wszelkiego rodzaju szafach 
wnękowych oraz wszędzie tam gdzie 
z uwagi na ograniczoną przestrzeń 
mamy do czynienia z utrudnioną 
komunikacją.

98

Пълният комплект включва:

• настенна система

• крило (в „плъзгащ” вариант)

• каса (във вариант „тунел”)

АЛУПОРТА

Плъзгаща система ПОРТА, Порта КОНЦЕПТ A.9, Венге Бяло

Плъзгаща система

Пълният комплект включва:

• настенна система

• крило (в „плъзгащ” вариант)

• каса (във вариант „тунел”)

СТЕННИ ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ  КОНСТРУКЦИЯ НА ПЛЪЗГАЩАТА СИСТЕМА ПОРТА 

Предлаганата система се състои от релса с направляващи ролки, декоративен 

корниз и от ограничителна царга. Декоративният корниз и ограничителната 

царга са изработени съответно от ПДЧ и MDF. Естествените фурнири са покрити 

с полуматов лак.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА СИСТЕМАТА 

• Релса с маневриращи ролки

• Насрещник за брава

• Самозалепващ се уплътнител тип четка 

• Плъзгащият елемент, стабилизиращ крилото вертикално, е монтиран откъм пода

 КАСИ 

Каса Порта СИСТЕМ във версия на изпълнение „тунел“ стр. 106.

Размери вижте стр. 191, Taблица 7.

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  Комплектът е универсален по отношение на посоката и плъзгането 

на крилото. Посоката може да се променя чрез завъртане на 

ограничителната царга наляво или надясно в тунела Порта СИСТЕМ.

• Плъзгащата система не се предлага с покритие Портадекор в цвят дъб.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• цветове за фурнир CPL 0,2 mm – ГРУПА II 

• Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен  

 КОНСТРУКЦИЯ НА ПЛЪЗГАЩАТА СИСТЕМА АЛУ 

Предлаганата система се състои от една релса и носеща ос на крилото.

И двата елемента са естетично изработени от алумний.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА СИСТЕМАТА 

• Плъзгащият елемент, стабилизиращ крилото вертикално, е монтиран откъм пода

 КАСИ 

Каса Порта СИСТЕМ във версия на изпълнение „тунел“ , размери вижте стр. 191, 

Taблица 7.

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

• Комплектът е универсален по отношение на посоката и плъзгането на крилото.

•  За правилно конфигуриране на системата, за каса „тунел“ и крило към комплекта, 

изберете крило с един размер по-голямо, напр.: за система и „тунел“ с ширини „70” 

–> крило „80”, за „80” –> „90”, за „150” –> 2x „80”, за „170” –> 2x „90”  и т.н.

•  Няма възможност за производство на брава със заключване и странични 

ръкохватки.

• Плъзгащата система не се предлага с покритие Портадекор в цвят дъб.

60 - 100

ЗАБЕЛЕЖКИ!  Системите „ПОРТА” И „АЛУ” могат да се използват с всяко крило 

от колекцията „Порта” в плъзгащ вариант.

Портадекор

Портасинхро 3D 

Покритие Супер Мат

Портадур 

Фурнир Премеум

Естествен фурнир Селект

Естествен фурнир Дъб

Естествен фурнир Дъб Сатен 

Портаперфект 3D 

CPL HQ 

Мостри от цветовете вижте стр. 200 – 207.



Gdy liczy się miejsce

Drzwi łamane są znakomitym 
rozwiązaniem w pomieszczeniach 
o ograniczonej powierzchni. 
Znajdują szerokie zastosowanie 
we wszelkiego rodzaju szafach 
wnękowych oraz wszędzie tam gdzie 
z uwagi na ograniczoną przestrzeń 
mamy do czynienia z utrudnioną 
komunikacją.

100

Плъзгаща система KOMПАKT, Порта КОНЦЕПТ A.9, Скандинавски дъб

Антрацит 
HPL/CPL

Антрацит
шагренов  
(RAL 7024)

Meталната система за плъзгащи се врати е предназначена за комбиниране 

с всички интериорни крила (в „плъзгащ” вариант), навсякъде, където 

концепцията за интериора или ограниченото пространство не позволяват 

използването на врати с класическо отваряне. 

Дискертната конструкция, предназначена за вграждане в гипсова стена позволява 

монтиране на вратата навсякъде, където използването на врати с класическо 

отваряне противоречи на концепцията за интериорния дизайн или е просто 

невъзможно. 

Пълният комплект плъзгаща система за вграждане се състои от:  

• касета за вграждане

• крило (в „плъзгащ” вариант)

• каса

METAЛKOMПАКТ 

Плъзгаща система

Бял  
(RAL 9016)

Сив
(RAL 7047)

Кремав 
(RAL 1001)

Кафяв 
(RAL 8028)

Полиестерна Боя  

НАЧИН НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИТЕ
(проекция отгоре)

НАЧИН НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИТЕ
(проекция отгоре)

ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА ЗА ВГРАЖДАНЕ СТЕННА ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ  КОНСТРУКЦИЯ НА СИСТЕМА КОМПАКТ 

Предлаганата система се състои от метална касета от поцинкована стомана с 

цялостна ролкова система, представляваща конструкция за вграждане в стена и 

каса, изработена от ПДЧ и MDF. 

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КОМПЛЕКТА 

• Касета за вграждане

• Релса с ролки и подов водач за крилото

• Насрещник за брава

• Антипрахов уплътнител под формата на четка

• Каса

 КАСИ 

•   Каса Порта СИСТЕМ във версия на изпълнение „тунел“ , размери вижте стр. 191, 

Taблица 7.

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

• Системата е създадена за да бъде монтирана в стени от гипс-картон с ширина  

 125 mm. 

• Плъзгащата система не се предлага с покритие Портадекор в цвят дъб.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• система, синхронизираща затварянето на крилата за двойни врати

• цветове за фурнир CPL 0,2 mm – ГРУПА II 

• Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен  

 КОНСТРУКЦИЯ НА СИСТЕМА МЕТАЛ 

Цялата система се състои от Голяма ъглова метална каса за стени с ширина 

100 mm, изработена във вариант „тунел” (т.е. без панти, отвор за брава и 

оребряване под уплътнението), релса с ролки, декоративен корниз, закриващ 

релсатаиограничителна царга. Всички елементи в комплекта са произведениотп

оцинкованастоманена ламарина и се доставят в кашон за самостоятелен монтаж 

на място.  

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КОМПЛЕКТА 

• Самозалепващ се уплътнител тип четка 

• Плъзгащият елемент, стабилизиращ крилото вертикално, е монтиран откъм пода.

 КАСИ 

•  Метална/ стоманена сгъваема каса във версия на изпълнение „тунел“ „60”, 

„70”,„80”, „90” „100” , размери вижте стр. 191, Taблица 7.

•  Комплектът е наличен като универсален (т.е. без лява или дясна страна) и се 

произвежда във вариант за поставяне на готов под- ниво „0“. 

•  Посоката може да се променя чрез завъртане на ограничителната царга от 

лявата или дясната страна на касата.

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

• Плъзгащата система не се предлага с покритие Портадекор в цвят дъб.

120 - 20060 - 100

ЗАБЕЛЕЖКИ!  Системи КОМПАКТ и МЕТАЛ могат да бъдат прилагани с всяко 

крило от колекцията Порта в плъзгаща версия. 

стенна плъзгаща система METAЛ
брава с кука

касета за вграждане

Портадекор

Портасинхро 3D 

Покритие Супер Мат

Портадур 

Фурнир Премеум

Естествен фурнир Селект

Естествен фурнир Дъб

Естествен фурнир Дъб Сатен

Портаперфект 3D 

CPL HQ 

Плоскост Гладстоун

Мостри от цветовете вижте стр. 200 – 207.



Неотваряеми прозорци, вижте стр. 118
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КАСŻИ

НЕОТВАРЯЕМИ 

ПРОЗОРЦИ

МИНИМАКС 
Порта СИСТЕМ, Порта СИСТЕМ GK 

Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 
Каса ЛЕВЪЛ

Порта РЕНОВА  
Вилладора РЕТРО 

Вилладора МОДЕРН
Неотваряеми прозорци 

Сигурни сме, че ще харесате нашите разнообразни 
нетипични решения и широка гама от каси Порта. Сред 

нашите предложения ще намерите новия продукт Метална 
каса ФАСТ, който прави монтажа на вратите бърз 

и чист, без дупки и монтажна пяна.



 KOLORYSTYKA

Do skrzydeł 
przylgowych

Ościeżnice polecane do zastosowania 
wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana 
regulacja przy zakresie muru.

Ościeżnice 100 mm stanowią komplet 
do wszystkich skrzydeł wewnątrzlokalowych.

Ościeżnice 60 mm dostępne do skrzydeł 
wewnątrzlokalowych w okleinie Portadecor
i Portasynchro 3D.
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Portadecor

Portasynchro 3D

Portacortex

Super Matt

Portadur 

Drewnopodobna PCV 

Naturalna Standard 

Naturalna Satin 

Naturalna Select

Farba Akrylowa UV

Portaperfect 3D 

CPL HQ 

 НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА КАСА

 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Нерегулируема каса 
за крила с фалц

Използването на този вид каса се препоръчва 
навсякъде, където няма нужда от регулиране 
спрямо стената. 

Касите 100 mm са съвместими с всички 
интериорни крила.

Касите 60 mm се предлагат за интериорни 
крила с фурнир Портадекор и Портасинхро 3D. 

100 mm,

синтетичен или естествен фурнир

(със заоблени покриващи лайсни)

100 mm,

синтетичен или естествен фурнир

(с прави покриващи лайсни)

60 mm,

базов модел със синтетичен

(без декоративни первази)

60 mm,

синтетичен фурнир

(с декоративни первази)

МИНИМАКС

Портаперфект 3D 

CPL HQ 0,2 mm

Гладстоун

Портадур 

Фурнир Премеум

Естествен фурнир Селект

Естествен фурнир Дъб, Oрех, Ясен

Естестве фурнир Дъб Сатен

Акрилна UV боя

Портадекор

Портасинхро 3D

Покритие Супер Мат

Мостри от цветовете вижте стр. 200 - 207.



105

М
И

Н
И

М
А

К
С

 ПРИМЕР ЗА МОНТАЖ

монтаж с дюбели към 

гипсокартон

монтаж с пяна към 

гипсокартон

монтаж с пяна към стенамонтаж с пяна и анкер към 

стена

Касите, лайсните и первазите се предлагат и със синтетичен фурнир за 

самостоятелно лакиране.
 КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА 

Касата се състои от:
•  една хоризонтална и две вертикални греди от MDF, завършени с подходящи

 аксесоари,

• лайсни (срещу допълнително заплащане),

• перваз (срещу допълнително заплащане).

Касата се изработва и доставя на клиентите в комплект с елементи, предназначени 

за сглобяване на мястото на монтажа.

Касата МИНИМАКС за крила Порта ГРАНДЕ е покрита с грундиращ слой и

боядисана с лак в цвят по RAL, втвърден с UV лъчение.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТЕ МИНИМАКС 60 MM 

(налични само с фурнир Портадекор и Портасинхро 3D)

• две стандартни щифт панти или панти ПРАЙМ срещу допълнително заплащане

• Три панти за каса с размер „100”

• Ограничители

• Дюбели, тапички

• Долни капачки, защитаващи касата от влага

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТЕ МИНИМАКС 100 MM 

Синтетични покрития:
• две стандартни щифт панти или панти ПРАЙМ срещу допълнително заплащане

•  три панти за каса с размер 100 mm и за всички останали размери каси с фурнир 

Портадур

Естествен фурнир:
• три панти ПРАЙМ

•  Три комплекта панти „ПРАЙМ” за касите с размер „90” и „100” 

• Гумен уплътнител по периметъра на касата

• Долни капачки, защитаващи касата от влага

 РАЗМЕР НА КАСАТА, вижте стр. 188, Таблица 1 

С дълбочина 60 mm и 100 mm.

„60”, „70”, „80”, „90”, „100” и всякаква комбинация на тези размери за двукрилите врати.

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени

(напр. тапети) и под (напр. паркет).

•  Касите с ширина 100 mm могат да бъдат поръчани във вариант „тунел” 

(т.е. изработени без ръб, уплътнение, панти и насрещник за брава).

• МИНИМАКС 60 mm се предлагат без цвят Ясен Капри.

•  Касите и лайсните се предлагат и във вариант без лак (за самостоятелно 

довършване).

 ДОПЛАЩАНЕ 

• каса: цветове на покритие CPL 0,2mm - ГРУПА II  

• каса: естествен фурнир Орех  

• Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен  

• панти ПРАЙМ 

СТАТИЧНА



Do skrzydeł 
przylgowych

Ościeżnice polecane do zastosowania 
wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana 
regulacja przy zakresie muru.

Ościeżnice 100 mm stanowią komplet 
do wszystkich skrzydeł wewnątrzlokalowych.

Ościeżnice 60 mm dostępne do skrzydeł 
wewnątrzlokalowych w okleinie Portadecor
i Portasynchro 3D.
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Portadur 

Drewnopodobna PCV 

Naturalna Standard 

Naturalna Satin 

Naturalna Select

Farba Akrylowa UV

Portaperfect 3D 

CPL HQ 

 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Портадур 

Фурнир Премеум

Естествен фурнир Селект

Естествен фурнир Дъб, Ясен, Oрех

Естествен фурнир Дъб Сатен

Акрилна UV боя

Портадекор

Портасинхро 3D

Покритие Супер Мат

 ИНТЕРВАЛ НА РЕГУ ЛАЦИЯ

 ОБХВАТ НА ШИРИНАТА НА РЕГУЛИРАЩИЯ ПАНЕЛ

 НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА КАСА

Порта СИСТЕМ
Регулируема каса за врата с лайсни 60 mm и 80 mm.
Регулируемата каса за врата Порта СИСТЕМ 
е лесна за монтаж и се комбинира с всички 
видове интериорни крила. 
Модулът Ретро ви позволява да постигнете 
съвсем различен и нов стил в дома си.

Порта СИСТЕМ GK
Каса, препоръчвана за стъклени крила, 
изработени съгласно полския стандарт.
Само така изпълнена врата може да гарантира 
високи експлоатационни характеристики и
задоволство от покупката.

вариант с регулиращ панел

(80, 160 mm)

максимум максимум

 каса с уширение (опция срещу 

допълнително заплащане)

минимум

основен вариант

Порта СИСТЕМ

+ регулируем панел®

Порта СИСТЕМ

+ модул РЕТРО

Порта СИСТЕМ

Порта СИСТЕМ, Порта СИСТЕМ GK

панел

до 20 mm до 40 mm

80 mm (или 160 mm)

Портаперфект 3D 

CPL HQ 0,2 mm

Гладстоун

Мостри от цветовете вижте стр. 200 – 207.
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Каси Порта 
СИСТЕМ
Обхват на 
ширина на 
стената

A 75 ÷ 95 

B, C
95 ÷ 115  

120 ÷ 140

D, E
140 ÷ 160  
160 ÷ 180

F, G, H
180 ÷ 200  
200 ÷ 220  
220 ÷ 240

I, J, K
240 ÷ 260  
260 ÷ 280  
280 ÷ 300

Дебелина 

тип A (80 mm) хоризонтален

тип B 
(160 mm) 

хоризонтален

тип A 
(80 mm) вертикален 

(комплект)

тип B 
(160 mm) вертикален 

(комплект)

 КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА 

Касата се състои от:
•  главни греди: хоризонтална и две вертикални греди, изработени от дървесина, 

снабдени със съответния обков и аксесоари

• опасващи первази (60, 80 mm).

Касата се произвежда и доставя на клиента под формата на отделни елементи, 

предназначени за сглобяване и монтаж на място.

Касата ПОРТА СИСТЕМ за крила Порта ГРАНДЕ е покрита с основа от фолио и 

емайл RAL, UV втвърден.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТЕ 

Синтетични покрития:
• две стандартни щифт панти или панти ПРАЙМ срещу допълнително заплащане

•  три панти за каса с размер 100 mm и за всички останали размери каси с фурнир 

Портадур

• Гумен уплътнител по периметъра на касата

Естествен фурнир:
• Два или три комплекта панти ПРАЙМ

•  Три комплекта панти ПРАЙМ за касите с размер „90” и „100” и за всички каси с

 естесвен фурнир Селект

• Гумен уплътнител по периметъра на касата

Порта СИСТЕМ GK
•  Насрещник за брава (къс)

•  Гумен уплътнител по периметъра на касата

•  Гнезда за панти (джобове) 2 броя за размерите „60” ÷ „90”, 3 броя за размер  

 „100”

ЗАБЕЛЕЖКИ! комплектът към касата не включва панти.

 РАЗМЕР НА КАСАТА, вижте стр. 188, Таблица 1 

Порта СИСТЕМ
За стени с диапазон на ширината (A-K) „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” и „120” ÷ „200”

и за еднокрили врати „60” ÷ „90” с притурка „0”¹.

Порта СИСТЕМ GK
За стени с диапазон на ширината (A-K) „60”, „70”, „80”, „90”, „100”)

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени (напр. 

тапети) и под (напр. паркет).

• Касите могат също да се поръчат във версия „тунел” (т.е. без жлеб и   

 уплътнение, панти и насрещник на бравата).

• Модул РЕТРО не е наличен с покритие CPL HQ.

 ДОПЛАЩАНЕ (OPCJE) 

• каса: естествен фурнир Орех  

• Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен 

• панти ПРАЙМ 

• подсилване за автоматичен затварящ механизъм 

РЕГУЛИРУЕМА60 mm 80 mm



Do skrzydeł 
przylgowych

Ościeżnice polecane do zastosowania 
wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana 
regulacja przy zakresie muru.

Ościeżnice 100 mm stanowią komplet 
do wszystkich skrzydeł wewnątrzlokalowych.

Ościeżnice 60 mm dostępne do skrzydeł 
wewnątrzlokalowych w okleinie Portadecor
i Portasynchro 3D.
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Portadur 

Drewnopodobna PCV 

Naturalna Standard 

Naturalna Satin 

Naturalna Select

Farba Akrylowa UV

Portaperfect 3D 

CPL HQ 

 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

 НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА КАСА

Регулируема каса без 
фалц с лайсни 80 mm

Интериорна каса, подходяща за 
безфалцови крила за врата. 
Лесна за монтаж регулируема каса.

максимумминимум

профил на каса

– широка лайсна 80 mm

Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС

20 mm

8
0

 m
m

Портадур 

Фурнир Премеум

Естествен фурнир Селект

Естествен фурнир Дъб, Ясен, Oрех

Естествен фурнир Дъб Сатен

Естествен UV боя

Портаперфект 3D 

CPL HQ 0,2 mm

Гладстоун

Мостри от цветовете вижте стр. 200 – 207.

Портадекор

Портасинхро 3D

Покритие Супер Мат
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* средна панта само в размер 100

При монтажа на каса Порта СИСТЕМ ELEGANCE, 

не трябва да забравяте да подгот/вите

отвора в стената за гнездата на пантите,

инсталирани към касата (отнася се за

версията с панти 3D).

    ПОДГОТВЯНЕ НА ОТВОРА В СТЕНАТА

30 30

 КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА 

Касата се състои от:
• главни греди: хоризонтална и две вертикални греди, изработени от дървесина,  

 снабдени със съответния обков и аксесоари,

• лайсни 80 mm.

Лайсната е с радиус на профила 1,5 mm за покрития: Портадекор, Портасинхро 

3D, Супер Мат, Портаперфект 3D. Лайсната е радиус на профила 3,0 mm при 

покритие CPL HQ 0,2 mm. Касата Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС се произвежда и 

доставя на клиента под формата на отделни елементи, предназначени за 

сглобяване и монтаж на място.

Каса Порта СИСТЕМ ELEGANCE се изработва и доставя на клиента в комплект с 

елементи, предназначени за сглобяване на мястото на монтажа. PS ЕЛЕГАНС за 

крилата Порта ГРАНДЕ е покрита със слой грунд и е боядисана с лак в цвят по 

RAL, втвърден с UV лъчение.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТЕ 

• Два комплекта регулируеми 3D панти

• Гумен уплътнител по периметъра на касата

 РАЗМЕР НА КАСАТА, вижте стр. 188, Таблица 1 

Десет варианта на ширина на стената от 95 mm до 300 mm:

„60”, „70”, „80”, „90”, „100”  и „120” - „200”

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени (напр. 

тапети) и под (напр. паркет).

• При подготвяне на отвора за монтаж в стената, моля, не забравяйте да

 предвидите щифтовете за пантите, вижте Инструкциите.

• Касите могат също да се поръчат във версия „тунел” (т.е. без жлеб и уплътнител,

 панти и насрещник за брава) - единствено за естествените фурнири.

• За размер „100” се изисква трета панта.

• Касата не се предлага с покритие Портадекор в цвят дъб.

•  Височината 220 cm се предлага само за каси с покритие натурален фурнир.

 Трета панта в стандарта.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• каса: цветове на покритие CPL 0,2mm - ГРУПА II

• каса: естествен фурнир Орех  

• Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен 

• трета панта 3D  

• подсилване за автоматичен затварящ механизъм 

• каса  с височина 220 cm  

• Первази 100 mm (важи за височина 220 см) 

Панта 3D

(отворена врата)

Панта 3D

(затворена врата)

РЕГУЛИРУЕМА80 mm

Обхват на 
ширина на 
стената

B, C
95 ÷ 115  

120 ÷ 140

D, E
140 ÷ 160  
160 ÷ 180

F, G, H
180 ÷ 200  
200 ÷ 220  
220 ÷ 240

I, J, K
240 ÷ 260  
260 ÷ 280  
280 ÷ 300

Опция 220

22
0

каса PS ЕЛЕГАНС

за колекцията Порта ГРАНДЕ

  КАСА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА
 ЗА КОЛЕКЦИЯТА КРИЛА
 Порта ГРАНДЕ

r=1,5



Do skrzydeł 
przylgowych

Ościeżnice polecane do zastosowania 
wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana 
regulacja przy zakresie muru.

Ościeżnice 100 mm stanowią komplet 
do wszystkich skrzydeł wewnątrzlokalowych.

Ościeżnice 60 mm dostępne do skrzydeł 
wewnątrzlokalowych w okleinie Portadecor
i Portasynchro 3D.
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Регулируема каса
Минете на по-горно 
ниво

Регулируема каса с лайсни 80 mm, без фалц, с 
горен панел с височина 20 или 100 cm.

 НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА КАСА

 ИНТЕРВАЛ НА РЕГУ ЛАЦИЯ

Възможност за

самонамаляне до

необходимата височина

максимумминимум

панел 20 cm панел 100 cm

Каса ЛЕВЪЛ

20 mm

Портаперфект 3D 

Фурнир Премеум

Естествен фурнир Селект

Естествен фурнир Дъб, Ясен, Oрех

Естествен фурнир Дъб Сатен

Акрилна UV боя

Портадекор

Портасинхро 3D

Покритие Супер Мат

Мостри от цветовете вижте стр. 200 – 207.
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 НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА КАСА

Синтетичен фурнир

Акрилна UV боя

Естествен Фурнир

 КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА 

Касата се състои от:
•  главни греди: хоризонтална (надстройка с елементи, свързващи панела) и две 

вертикални греди, изработени от дървесина, снабдени със съответния обков 

и аксесоари,

• лайсни 80 mm,

• 2 хоризонтални панела (поръчват се отделно).

Лайсната е с кант при профила за естествени фурнири Стандарт, Селект 

и Сатен. Лайсната е радиус на профила 1,5 mm за покрития: Портадекор, 

Портасинхро 3D, Супер Мат, Портаперфект 3D.

Касата ЛЕВЕЛ се произвежда и доставя на клиента под формата на отделни 

елементи, предназначени за сглобяване и монтаж на място.

Касата ЛЕВЕЛ за крила Порта ГРАНДЕ е покрита с основа от фолио и емайл RAL, 

UV втвърден.

Хоризонтално полагане на шарките само за цветовете Ясен Капри 1, 2, 3.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТЕ 

• Два комплекта регулируеми 3D панти

• Гумен уплътнител по периметъра на касата

 РАЗМЕР НА КАСАТА, вижте стр. 188,  Таблица 1 

Десет варианта на ширина на стената от 95 mm до 300 mm:

„60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени 

(напр. тапети) и под (напр. паркет).

• При подготвяне на отвора за монтаж в стената, моля, не забравяйте да

 предвидите щифтовете за пантите, вижте Инструкциите.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен  

• трета панта 3D   

РЕГУЛИРУЕМА80 mm

Вижте монтажа на каси ЛЕВЪЛ:
www.porta.com.pl/dm/montazosclevel.wmv 

Каса за двукрилна врата и с покритие CPL HQ в Порта КОНТРАКТ, 

вижте стр. 198

основа за каса
Каса ЛЕВЕЛ 

(комплект)

горни панели= +

Обхват на ширина на 
стената

ОСНОВАТА НА КАСАТА

B, C
95 ÷ 115  

120 ÷ 140

D, E
140 ÷ 160  
160 ÷ 180

F, G, H
180 ÷ 200  
200 ÷ 220  
220 ÷ 240

I, J, K
240 ÷ 260  
260 ÷ 280  
280 ÷ 300

ГОРНИ ПАНЕЛИ

200 mm (2x)

1000 mm (2x)

200 i 1000 mm (1/1)

r=1,5

r = 5

надвишение
правоъгълна



Do skrzydeł 
przylgowych

Ościeżnice polecane do zastosowania 
wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana 
regulacja przy zakresie muru.

Ościeżnice 100 mm stanowią komplet 
do wszystkich skrzydeł wewnątrzlokalowych.

Ościeżnice 60 mm dostępne do skrzydeł 
wewnątrzlokalowych w okleinie Portadecor
i Portasynchro 3D.
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Портадекор

Портасинхро 3D

Покритие Супер Мат

 НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА КАСА

 ИНТЕРВАЛ НА РЕГУ ЛАЦИЯ

Портаперфект 3D 

CPL HQ 0,2 mm

Портадур

Фурнир Премеум

Да реновираме лесно 
жилището си

Придайте на своя дом неповторим характер. 

Това решение позволява подмяна на вратата 
без демонтаж на старата каса.

максимумминимум

РЕНОВА

20 mm

Мостри от цветовете вижте стр. 200 – 207.
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 КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА 

Касата се състои от:

• главни греди: хоризонтална и две вертикални греди, изработени от дървесина

• лайсни.

Касата Порта РЕНОВА се произвежда и доставя на клиента под формата на 

отделни елементи, предназначени за сглобяване и монтаж на място.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТЕ 

• tдве стандартни щифт панти

•  три стандартни щифт панти за размер „100” - „110” и за всички размери на каси 

с покритие Портадур

 РАЗМЕР НА КАСАТА, вижте стр. 188, Таблица 1 

За ширина на стената („5” + A-J) „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”.

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени (напр. 

тапети) и под (напр. паркет).

• Касите могат също да се поръчат във версия „тунел” (т.е. без жлеб и

 уплътнение, панти и насрещник на бравата).

• Към касата може да се поръчва разширение под формата на допълнителни греди

• За тази каса трябва да се поръчват крила с брава 60 mm, може да се   

 използват крила със стандартна брава, при условие че използваната дръжка с  

 розетка или шилд е с ширина макс. 44 mm.

•  Когато се взема размер за изработване на отвор за касата, трябва да се 

имат предвид всички неравности и кривини, както на старата каса, така 

и на стената.

Поради сложния монтаж препоръчваме услугите на оторизирана 

монтажна бригада.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• каса: естествен фурнир Орех  

• Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен 

 ОФЕРТАТА ПОРТА РЕНОВА ВКЛЮЧВА 

• каса Порта РЕНОВА за крила от А до J + размер „5” 55-75

• тунелна каса от А до J

•  греди, служещи за разширяване на каса Порта РЕНОВА от А до J

РЕГУЛИРУЕМА

Обхват на ширина на 
стената

ОСНОВАТА НА КАСАТА

5, A
55 ÷ 75 
75 ÷ 95

B, C
95 ÷ 115  

120 ÷ 140

D, E
140 ÷ 160  
160 ÷ 180

F, G, H
180 ÷ 200  
200 ÷ 220  
220 ÷ 240

I, J
240 ÷ 260  
260 ÷ 280  



Do skrzydeł 
przylgowych

Ościeżnice polecane do zastosowania 
wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana 
regulacja przy zakresie muru.

Ościeżnice 100 mm stanowią komplet 
do wszystkich skrzydeł wewnątrzlokalowych.

Ościeżnice 60 mm dostępne do skrzydeł 
wewnątrzlokalowych w okleinie Portadecor
i Portasynchro 3D.
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 КАСА ВИЛЛАДОРА РЕТРО – НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ

 КАСА ВИЛЛАДОРА МОДЕРН – НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ

 ИНТЕРВАЛ НА РЕГУ ЛАЦИЯ

Регулируема каса 
РЕТРО
Интериорна каса, препоръчвана за крила 
Виладора. Лесна за монтаж регулируема каса.

Регулируема каса 
МОДЕРН
Интериорна каса, препоръчвана за крила 
Виладора. Лесна за монтаж регулируема каса.

Естествен фурнир Дъб Сатен

минимум максимум

модул Ретро

профил на каса

– широка лайсна 80 mm

Вилладора РЕТРО, МОДЕРН

20 mm

Мостри от цветовете вижте стр. 200 – 207.

Мостри от цветовете вижте стр. 200 – 207.

Естествен фурнир Селект

Естествен фурнир Дъб, Ясен, Oрех

Естествен фурнир Дъб Сатен

профил на каса

– лайсна 80 mm за височина на вратата 2,0 

– лайсна 100 mm за височина на вратата 2,2

хоризонтален панел 

за вариант ПЛЮС - 

височина на горната 

лайсна 200 mm
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ВИЛАДОРА 
РЕТРО

Обхват на ширина на 
стената

A 75 ÷ 95 mm

B 95 ÷ 115 mm

C 120 ÷ 140 mm

D 140 ÷ 160 mm

E 160 ÷ 180 mm

F 180 ÷ 200 mm

G 200 ÷ 220 mm

H 220 ÷ 240 mm

I 240 ÷ 260 mm

J 260 ÷ 280 mm

K 280 ÷ 300 mm

Виладора РЕТРО 

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА 

Касата се състои от:

• главни греди: хоризонтална и две вертикални греди, изработени от дървесина  

 и снабдени със съответния обков и аксесоари,

• лайсни.

Касата Виладора Ретро се произвежда и доставя на клиента под формата на 

отделни елементи, предназначени за сглобяване и монтаж на място.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА 

• Три комплекта 3D регулируеми щифт панти

• Гумен уплътнител по периметъра на касата

 РАЗМЕР НА КАСАТА, вижте стр. 188, Таблица 1 

За ширина на стената (A-K): „60”, „70”, „80”, „90”, „100” и „120” ÷ „200”.

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени (напр. 

тапети) и под (напр. паркет). 

• Модулът РЕТРО се предлага за каса Виладора Ретро. 

 ДОПЛАЩАНЕ 

• Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен  

РЕГУЛИРУЕМА80 mm

ВИЛАДОРА 
МОДЕРН

Обхват на ширина 
на стената

B 95 ÷ 115 mm

C 120 ÷ 140 mm

D 140 ÷ 160 mm

E 160 ÷ 180 mm

F 180 ÷ 200 mm

G 200 ÷ 220 mm

H 220 ÷ 240 mm

I 240 ÷ 260 mm

J 260 ÷ 280 mm

K 280 ÷ 300 mm

100 mm

Виладора МОДЕРН 

 КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА 

Касата се състои от:

• главни греди: хоризонтална и две вертикални греди, изработени от дървесина  

 и снабдени със съответния обков и аксесоари,

• лайсни,

• 2 хоризонтални профила (панела) за вариант ПЛЮС.

Конструкцията се предлага в четири варианта:

– первази 80 mm широки (височина 200 СТАНДАРТ), или первази 100 mm  

 широки (височина 220 СТАНДАРТ), царги и первази свързани под ъгъл 45°,

– вертикални первази 80 mm широки (височина 200 ПЛЮС), или первази 100 mm  

 широки (височина 220 ПЛЮС), хоризонтални первази 200 mm широки, царги и  

 первази свързани под ъгъл 90°.

Первазите, панелите и царгите са завършени  с остри ръбове.

Касата Виладора МОДЕРН се произвежда и доставя на клиента под формата на 

отделни елементи, предназначени за сглобяване и монтаж на място.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА 

• Три комплекта 3D регулируеми щифт панти за височина 200 и 220

• Гумен уплътнител по периметъра на касата

 РАЗМЕР НА КАСАТА, вижте стр. 188, Таблица 1 

За ширина на стената (B-K): „60”, „70”, „80”, „90”, „100” и „120” ÷ „200”.

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени (напр. 

тапети) и под (напр. паркет).

• При подготвяне на отвора за монтаж в стената, моля, не забравяйте да

• предвидите щифтовете за пантите, вижте Инструкциите.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен 

• каса: естествен фурнир Орех  

• подсилване за автоматичен затварящ механизъм 

• каса във версия ПЛЮС 

Опция 220

22
0



Do skrzydeł 
przylgowych

Ościeżnice polecane do zastosowania 
wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana 
regulacja przy zakresie muru.

Ościeżnice 100 mm stanowią komplet 
do wszystkich skrzydeł wewnątrzlokalowych.

Ościeżnice 60 mm dostępne do skrzydeł 
wewnątrzlokalowych w okleinie Portadecor
i Portasynchro 3D.
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Странични панели за 
регулируема каса

Монтирането на стъклени панели като 
преградни стени или за осигуряване на 
допълнителна светлина в помещението е едно 
съвременно и функционално решение.

Благодарение на тези допълнителни елементи 
помещенията могат да бъдат разделени без 
загуба на светлина.

Портадур 

Естествен фурнир Селект

Естествен фурнир Дъб, Ясен, Oрех

Естествен фурнир Дъб Сатен

Акрилна UV боя

Портаперфект 3D 

CPL HQ 0,2 mm

Мостри от цветовете вижте стр. 200 – 207.

Портадекор

Портасинхро 3D

Покритие Супер Мат

Неотваряеми прозорци

 ОБХВАТ НА РЕГУЛИРАНЕ НА СТРАНИЧНИЯ ПАНЕЛ НА ПОРТА СИСТЕМ

самостоятелен панел

минимум максимум

20 mm
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РЕГУЛИРУЕМА60 mm 80 mm

ОБХВАТ НА 
ШИРИНА НА 
СТЕНАТА

A 75 ÷ 95

B, C
95 ÷ 115  

120 ÷ 140

D, E
140 ÷ 160  
160 ÷ 180

F, G, H
180 ÷ 200  
200 ÷ 220  
220 ÷ 240

I, J, K
240 ÷ 260  
260 ÷ 280  
280 ÷ 300

 КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА 

Конструкцията на страничните панели се състои от главни греди 

(две хоризонтални и две вертикални греди, изработени от дървесина), комплект 

от лайсни за стъклото, свързващи елементи за главните греди и лайсните. 

Панелите се произвеждат и доставят на клиента под формата на отделни 

елементи, предназначени за сглобяване и монтаж на място.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА 

• За дебелина на стената в диапазона от 75 mm до 300 mm.

• При панел, монтиран заедно с Порта СИСТЕМ (стр. 188, Таблица 1),   

 стандартната височина възлиза на 270 mm. H, HB, HZ + 302 mm височина на  

 каса Порта СИСТЕМ.

•  Самостоятелните панели се предлагат в размери ширина и височина: „40”, „50”, 

„60”, „70”, „80”, „90”, „100”, и „120” - „220”

•  Максималният размер на панела се определя от размера на стъклото, 

чиято повърхност не може да надхвърля 3 m².

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

• Панелите не се предлагат със стъкло. Препоръчва се използването на  

 стъкло с дебелина 4-6 mm. 

• Монтажът на страничните панели трябва да се извършва при напълно   

 завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет). 

• Размери и примерни чертежи, може да намерите на стр. 187.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• каса: цветове за фурнир CPL 0,2 mm – ГРУПА II

• каса: естествен фурнир Орех 

• Бал дъб (RAL 9016) – Естествен фурнир Дъб Сатен 

 КОНСТРУКЦИЯ НА ПАНЕЛА

размер на отвора



EНДУРО

виж стр. 128
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ТЕХНИЧЕСКИ 

ВРАТИ

Aкустични 27 dB, 32 dB
Порта САЙЛЪНС 37dB, EI30

Aкустични 42 dB
Противопожарни EI 30, EI 60

EНДУРО 
АКВА 

В раздела технически врати представяме 
на Вашето внимание продукти, които са 

добре известни в инвестициите.
Офертата ни включва звукоизолиращи, 

технически и противопожарни врати.

По-подробна информация може да намерите в 
ИНВЕСТИЦИОННИЯ КАТАЛОГ

porta.com.pl/do-pobrania

Продукт
Порта Стийл
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* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в зоната ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ на интернет страницата www.porta.com.pl

модел ОФИС 8, Тъмна Нуга

Комплектът се състои от:
• крило
• каса

всички налични модели вижте на стр. 134

На снимката е показана реализация на нестандартни проекти чрез поръчка към отдел Порта Контракт, виж стр. 198.

Брава за секретна ключалка

щифт панта 27 dBавтоматично падащ праг, вграден 

в крилото

акустична изолация 
Rw (27-31)
Rw (32-36)

акустична изолация 
Rw (27-31)
Rw (32-36)

Акустична изолация:

Rw=31 dB*

Rw=35 dB*

Aкустични 27 dB, 32 dB

  ВРАТИТЕ ПРИТЕЖАВАТ КЛАС НА АКУСТИЧНА ИЗОЛАЦИЯ:

• Rw=27 dB (27-31 dB)
• Rw=32 dB (32-36 dB) 
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2
7

 d
B

, 3
2

 d
B

60 - 100Rw 32dB
D1 30

ПРОЕКТRw 27dB
D1 25

 АКСЕСОАРИ     

• Три панти (за регулируема каса) или триелементна (метална каса за зидана стена)

• Брава за секретна ключалка

• Автоматично падащ праг

• Уплътнение в касата

• Kасa

• В изпълнение CPL HQ и Гладстоун, фалца на крилото е кантиран с ABS лента.

 КАСИ    

•  Регулируема каса „Порта СИСТЕМ” (врати 27 dB) или регулируема подсилена

 (врати 32 dB), виж стр. 106.

• Ъглова метална каса с профилна ширина 100 mm.

•  Каса ПРОЕКТ, ПРОЕКТ ПРЕМИУМ (стр. 150).

 ЗАБЕЛЕЖКИ    

• Клас звукоизолация Rw = 27 dB (диапазон 27 ÷ 31 dB) D
1
=25 dB.

• Клас звукоизолация Rw = 32 dB (диапазон 32 ÷ 36 dB) D
1
=30 dB.

•   Минимална ширина на крилото за моделите с рамка: рамка 1 – 444 mm,

 рамка 2 – 644 mm, рамка 3 – 468 mm, рамка 4 – 744 mm.

• Размер „60” само за плоски крила.

 ДОПЛАЩАНЕ    

• размер „100” 

• регулируем насрещник за метална каса 

•   крило: цветове на покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II 

•   каса: цветове на покритие CPL 0,2 mm - ГРУПА II 

• крило: цветове на Гладстоун с вертикален фладер 

• ПРОМОЦИЯ – сребристи или черни инкрустации само за колекцията   

 ФРЕЗОВАНИ ОФИС - важи за модели 8-9

• инкрустации в синтетични фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за   

 двете страни цената се удвоява)

• инкрустации в естествени фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за   

 двете страни цената се удвоява)

• крило: Естествен фурнир Дъб Сатен 

• крило: Естествен фурнир Орех 

• каса: Естествен фурнир Дъб Сатен 

• каса: Естествен фурнир Орех 

• рамка на крилото, изработена от екзотична дървесина (само за Rw 27 dB)

• метална каса с профил за облицовка ПРОЕКТ

• метална каса с профил за облицовка ПРОЕКТ ПРЕМИУМ 

• метална каса с профилна ширина от 80 mm до 100 mm, без доплащане 

• метална каса с профилна ширина от 101 mm до 390 mm 

• подсилване на метална каса с цел монтаж върху нея на автомат за     

 самозатваряне 

• монтажни дюбели (метална каса за зидана стена)  

• монтажни анкери (метална каса за зидана стена)  

• дръжка с шилд (стр. 180)
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CPL HQ 0,2 mm 

CPL HQ 0,7 mm

Гладстоун

Естествен фурнир Селект

Естествен фурнир Дъб, Oрех, Ясен

Естествен фурнир Дъб Сатен

Покритие PVC с дървесна фладер

ЗАБЕЛЕЖКИ! Естественият фурнир (с изключение на естествен фурнир 

Ясен и Орех) може да бъде с разположени вертикално или хоризонтално 

шарки (отнася се за крилото).

ЗАБЕЛЕЖКИ! За входни врати препоръчваме покритията CPL и Гладстоун, 

особено при влагането им в обществени сгради.

Мостри от цветовете вижте на стр. 200 - 207

плътна плоча от 
наслоени плоскости 

от ПДЧ

перфорирана плоча 
от ПДЧ + алуминиева 

ламарина
(врата ROENTGEN)

перфорирана плоча 
от ПДЧ

27 dB 32 dB
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Комплектът се състои от:
• крило
• каса

Плътна, Дъб Милано 5 с регулируема каса

Порта САЙЛЪНС, Дъб Милано 5

всички налични модели вижте на стр. 134

Акустична изолация Rw=40 dB*

Огнеопорност 30 min

Димоуплътненост

шарнирни панти

Брава за секретна ключалка

автоматично падащ праг, вграден 

в крилото

Порта САЙЛЪНС 37 dB, EI 30

 ВРАТИТЕ САЙЛЪНС ПРИТЕЖАВАТ КЛАС НА АКУСТИЧНА 
ИЗОЛАЦИЯ:

• Rw=37 dB (37-41 dB)
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ
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80 - 100Rw 37dB
D1 35

 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО  

Пълнежът на крилото представлява специална 5-пластова шумоизолираща

конструкция Порта САЙЛЪНС® с рамка  шперплат от иглолистна дървесина 

иглолистна дървесина. Цялото крило е облепено с HDF плоскост. Предлага се с 

фал и без фалц. В изпълнение CPL HQ и Гладстоун, фалца на крилото е кантиран 

с ABS лента.

 АКСЕСОАРИ  

• Две или три подсилени технически панти

 Фалцовата MDF каса е с 4 щифтови панти

• Многоточкова брава за секретна ключалка

• Автоматично падащ праг

 КАСИ 

•  Възможност за поръчка на каса в два варианта - с фалц и без фалц:

•  Каса Порта СИСТЕМ регулируема за стена с дебелина от 120 до 300 mm, 

изработена от слепена дървесина.

• Ъглова метална каса с ширина на профила 100 mm. Изработена от двустранно

 поцинкован стоманен лист с дебелина 1,5 mm.

•   Каса MDF 100 mm.

• Каса ПРОЕКТ (стр. 150).

• Каса ПРОЕКТ Премиум - поръчки чрез отдел Контракт.

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

• Техническо одобрение 1983cg-13/2017 (за Порта САЙЛЪНС EI30 с метална каса).

• Техническо одобрение 1983cg-12/2017 (за Порта САЙЛЪНС с дървена/MDF каса).

•  За да бъдат изпълнени условията на Техническото одобрение за устойчивост на

 вратите при пожар, трябва да бъде инсталиран автомат за самозатваряне.

• Огнеопорните врати трябва да се монтират с шилд и дръжка със стоманена основа.

•  В случай че бъдат използвани обкови, различни от предлаганите от фирма 

ПОРТА, трябва да бъдат спазвани препоръките, описани в гаранционната карта.

• Наличнни са само в гладък вариант, с инкрустации и с рамки.

• Пожароустойчивите врати се предлагат само с инкрустации двустранно.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100”  

•   крило: цветове на покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II 

•   каса: цветове на покритие CPL 0,2 mm - ГРУПА II 

• крило: цветове на Гладстоун с вертикален фладер 

• ПРОМОЦИЯ – сребристи или черни инкрустации само за колекцията   

 ФРЕЗОВАНИ ОФИС - важи за модели 8-9

• инкрустации в синтетични фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за   

 двете страни, цената се удвоява)

• инкрустации в естествени фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за   

 двете страни, цената се удвоява) 

• крило: Естествен фурнир Дъб Сатен 

• крило: Естествен фурнир Орех 

• каса: Естествен фурнир Дъб Сатен 

• каса: Естествен фурнир Орех

• Метална каса с профил за облицовка ПРОЕКТ  

• метална каса с профилна ширина от 101 mm до 390 mm 

• рамка на крилото, изработена от екзотична дървесина (само за Rw 27 dB) 

• дръжка с шилд (стр. 180)
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EI30 клас 4Sa, S200

CPL HQ 0,2 mm 

CPL HQ 0,7 mm

Гладстоун

Естествен фурнир Селект

Естествен фурнир Дъб, Oрех, Ясен

Естествен фурнир Дъб Сатен

Покритие PVC с дървесна фладер

ЗАБЕЛЕЖКИ! Естественият фурнир (с изключение на естествен фурнир 

Ясен и Орех) може да бъде с разположени вертикално или хоризонтално 

шарки (отнася се за крилото).

ЗАБЕЛЕЖКИ! За входни врати препоръчваме покритията CPL и Гладстоун, 

особено при влагането им в обществени сгради.

Мостри от цветовете вижте на стр. 200 - 207

звукоизолационна 
конструкция Порта 

Сайлънс
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Плътна, Орех Модена 1, каса MDF

Комплектът се състои от:
• крило
• каса

Моделът от снимката може да се произвежда само чрез нестандартната поръчка (отдел Порта КОНТРАКТ), виж стр. 198

триелементна пантатехнически панти

автоматичен падащ праг, вграден 

в крилото
Брава за секретна ключалка

всички налични модели вижте на стр. 134

Акустична изолация 

Rw=43 dB* 

Aкустични 42 dB

  ВРАТИТЕ ПРИТЕЖАВАТ КЛАС НА ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ

• Rw=42 dB (42-46 dB)
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

4
2

 d
B

 

80 - 100EI30Rw 42dB
D1 40

ПРОЕКТSa, S200

 АКСЕСОАРИ  

• Две панти, подсилени, технически, три панти за MDF (EI 30)

• Брава за секретна ключалка

• Авоматичен падащ праг, вграден в крилото - 2 бр.

• Гумен уплътнител по периферията, във фалца на крилото и касата

• Уплътнение, раздуващо се под влияние на висока температура - за метална  

 каса и MDF (EI 30) Rw=42 dB

 КАСИ 

•  Регулируема каса Порта СИСТЕМ, подсилена, тип DT-AW/PS за дебелина на 

стената от 120 mm до 300 mm. Царгата на касата е изработена от шперплат. 

•  Метална ъглова каса, тип DT-AW/M с ширина на профила 120 mm. Изработена 

от стоманена ламарина с дебелина 1,5 mm. Стандартно заложено в касата е 

подсилване за монтаж на автомат за самозатваряне. 

•  Каса MDF 100 mm Rw=42 dB, снабдена с гнезда за панти, регулируема в три 

равнини. Има възможност за изработка на касата с регулация, съобразно 

дебелината на стената (при ширина от 160 mm) - чрез нестандартна поръчка. 

Няма възможност касата да се поръча подсилена с цел монтаж на автомат за 

самозатваряне.

•  Каса ПРОЕКТ, ПРОЕКТ ПРЕМИУМ (стр. 150).

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

• Клас звукоизолация Rw = 42 dB (диапазон 42 ÷ 36 dB).

•  За да бъдат изпълнени условията на Техническото одобрение за устойчивост на

 вратите при пожар, трябва да бъде инсталиран автомат за самозатваряне.

•  Огнеопорните врати трябва да се монтират с шилд и дръжка със 

стоманена основа.

•  В случай че бъдат използвани обкови, различни от предлаганите от фирма 

ПОРТА, трябва да бъдат спазвани препоръките, описани в гаранционната карта.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100”  

• крило: цветове на покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II 

•   каса: цветове на покритие CPL 0,2 mm - ГРУПА II 

• крило: цветове на Гладстоун с вертикален фладер 

•  ПРОМОЦИЯ – сребристи или черни инкрустации само за колекцията 

ФРЕЗОВАНИ ОФИС - важи за модели 8-9

•  инкрустации в синтетични фурнири (отнася се за едната страна на вратата, 

за двете страни цената се удвоява)

•  инкрустации в естествени фурнири (отнася се за едната страна на вратата, 

за двете страни цената се удвоява) 

• крило: Естествен фурнир Дъб Сатен 

• крило: Естествен фурнир Орех 

• каса: Естествен фурнир Дъб Сатен  

• каса: Естествен фурнир Орех

• Метална каса с профил за облицовка ПРОЕКТ

• метална каса с профил за облицовка ПРОЕКТ ПРЕМИУМ 

• метална каса с профилна ширина от 101 mm до 390 mm  

• подилване в каса Порта СИСТЕМ с цел монтаж на автомат за самозатваряне  

• дръжка с шилд (стр. 180)

не се отнася за комплекта 
с каса Porta SYSTEM
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CPL HQ 0,2 mm 

CPL HQ 0,7 mm

Гладстоун

Естествен фурнир Селект

Естествен фурнир Дъб, Oрех, Ясен

Естествен фурнир Дъб Сатен

Покритие PVC с дървесна фладер

ЗАБЕЛЕЖКИ! Естественият фурнир (с изключение на естествен фурнир 

Ясен и Орех) може да бъде с разположени вертикално или хоризонтално 

шарки (отнася се за крилото).

ЗАБЕЛЕЖКИ! За входни врати препоръчваме покритията CPL и Гладстоун, 

особено при влагането им в обществени сгради.

Мостри от цветовете вижте на стр. 200 - 207

плътна плоча от 
наслоени плоскости от 

ПДЧ (42 dB)
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Комплектът се състои от:
• крило
• каса 

Противопожарни EI 30

EI 30

Огнеопорност 30 min.
акустична изолация Rw=34 dB*

EI 60

Огнеопорност 60 min.
акустична изолация Rw=34 dB*

модел 3, каса MDF

гладки модел 2 

(EI 60)

примери за нестандартно 

остъклени врати (реализират се 

чрез отдел „Порта Контракт”)  (EI 

30)

модел 3 

(EI 30, EI 30 

Софт)

Противопожарни EI 30, EI 60

всички налични модели вижте на стр. 134

  ВРАТИТЕ EI 30, EI60 ПРИТЕЖАВАТ КЛАС НА АКУСТИЧНА 
ИЗОЛАЦИЯ:

• Rw=32 dB (32-36 dB)
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

E
I 

3
0
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* Подробна информация ще откриете в инвестиционния каталог и на  
 уебсайтаwww.portadoors.com

120 - 20060 - 100EI60 Sa, S200 ПРОЕКТEI30

 АКСЕСОАРИ 

• Панти: две или три (EI 30); четири (EI30 soft, EI60)

• Брава за секретна ключалка

•  Огнеопорно прозрачно стъкло (с фиксирана ширина, независима от размера

 на крилото)

• Уплътнител, термонабъбващ  под въздействие на висока температура, вграден  

 в крилото

• Автоматичен падащ праг, вграден в крилото

• В изпълнение CPL HQ и Гладстоун, фалца на крилото е кантиран с ABS лента

 КАСИ 

•  MDF каса EI30 с константна ширина на профила 100 mm и MDF каса  EI 

30 с регулация (с минимална ширина на профила 160 mm), оборудвани с 

регулируеми панти - технически за EI 30 и щифтови за EI 30 SOFT.

•  Дървена каса 100 mm (EI 60) изработена от трислойна иглолистна дървесина,

 снабдена с регулируеми панти с щифт.

•  Ъглова метална каса с ширина на профила 100 mm. Изработена от двустранно

 поцинкован стоманен лист „против пожар”, с дебелина 1,5 mm. Включва

 подсилване с автомат за самозатваряне, монтажни дюбели и панти от три

 елемента.

• Kасa ПРОЕКТ (стр. 150).

• Каса ПРОЕКТ Премиум - поръчки чрез отдел Контракт.

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  За да бъдат изпълнени условията на Техническото одобрение за устойчивост на

 вратите при пожар, трябва да бъде инсталиран автомат за самозатваряне. 

• Огнеопорните врати трябва да се монтират с шилд и дръжка със стоманена  

 основа.

•  В случай че бъдат използвани обкови, различни от предлаганите от фирма 

ПОРТА, трябва да бъдат спазвани препоръките, описани в гаранционната карта.

• Каса със звукоизолация Rw = 32 dB (диапазон 32 ÷ 36 dB).

• Размер „60” не е наличен за фрезованата колекция „ОФИС”. Минимална ширина

 на крилото с рамките: рамка 1 – 444 mm, рамка 2 – 644 mm, рамка 3 – 468 mm,

 рамка 4 – 744 mm.

•  Размер „100” за EI 60 не е наличен в стандартната оферта – изисква се

 индивидуална уговорка. (поръчки чрез отдел Контракт)

• EI 30 СОФТ не се предлага за версията с две крила.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100”  

•   крило: цветове на покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II 

• каса: цветове на покритие CPL 0,2 mm - ГРУПА II 

• крило: цветове на Гладстоун с вертикален фладер 

• third hinge for MDF door frame 

•  ПРОМОЦИЯ – сребристи или черни инкрустации само за колекцията 

ФРЕЗОВАНИ ОФИС - важи за модели 8-9

• орнаменти за синтетични фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за   

 двете страни, цената се удвоява)

• орнаменти за естествени фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за   

 двете страни, цената се удвоява) 

• крило: Естествен фурнир Дъб Сатен 

• крило: Естествен фурнир Орех 

• каса: Естествен фурнир Дъб Сатен 

• каса: Естествен фурнир Орех

• метална каса с профил за облицовка ПРОЕКТ ПРЕМИУМ 

• профил на метална каса от 80 до 100 mm - без доплащане

• метална каса с профилна ширина от 101 mm до 390 mm

• дръжка с шилд (стр. 180)

• полукръгли фризове, декоративни первази (стр. 184)

CPL HQ 0,2 mm 

CPL HQ 0,7 mm

Гладстоун

Естествен фурнир Селект

Естествен фурнир Дъб, Oрех, Ясен

Естествен фурнир Дъб Сатен

Покритие PVC с дървесна фладер

ЗАБЕЛЕЖКИ! Естественият фурнир (с изключение на естествен фурнир 

Ясен и Орех) може да бъде с разположени вертикално или хоризонтално 

шарки (отнася се за крилото).

ЗАБЕЛЕЖКИ! За входни врати препоръчваме покритията CPL 

и Гладстоун, особено при влагането им в обществени сгради.

Мостри от цветовете вижте на стр. 200 - 207

наслоени плоскости 
pот ПДЧ (EI 30)

огнеупорна плоскост 
(EI 60)
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Моделът от снимката може да се произвежда само чрез нестандартната поръчка (отдел Порта КОНТРАКТ), виж стр. 198.

Комплектът се състои от:
• крило
• каса

Вътрешни технически врати 
с най-високо качество, клас 
устойчивост на триене и 
противодействие на външните 
фактори, оборудвани със 
специално профилирана 
царга от неръждаема стомана 
и изключително устойчиво 
покритие HPL или CPL.

EНДУРО, модел 3, Антрацит

плътна модел 1

модел 3

модел 2

модел 4

EНДУРО

10
ГАРАНЦИЯ

ГОДИНИ

НА КОНСТРУКЦИЯТА

ЕВРОПЕЙСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ХИТ
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ
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60 - 100клас 3

 АКСЕСОАРИ 

•  Три подсилени панти от 3 елемента

• За моделите летящи врати две („60”), три („70”, „80”), четири („90”) панти

• Закалено прозрачно или матирано стъкло (за модел 4 безопасно стъкло)

•  Бравата е налична в три варианта: с обикновена ключалка, със заключване за

 баня/тоалетна или със секретна ключалка

• С подсилване чрез автомат за самозатваряне

 КАСИ 

• Ъглова метална каса с ширина на профила 105 mm. Изработена от двустранно

 поцинкован стоманен лист с ширина 1,2 mm. Включва три панти, подсилени с

 три елемента (монтирани край крилото), гумен уплътнител по периферията,

 монтажни дюбели. Прахово боядисана с грундираща боя в бяло (RAL 9016),

 сиво (RAL 7047), кафяво (RAL 8028), кремаво (RAL 1001), Антрацитно HPL/CPL.

•  Има възможност за поръчка на каса в два варианта: 

– за монтаж на завършен под – ниво „0”

– за монтаж с вкопаване в замазката на пода - ниво „-30”.

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  Нова система за монтаж на первазите по ръбовете, без вмешателство

 в структурата на фурнира.

• Максималният размер на летящото крило „90”.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100”

• регулируем насрещника за метална каса  

• профил на касата от 80 до 100 mm, без доплащане

• разширяване на профила на касата от 106 до 390 mm  

• горен панел (комплект за двете страни)  

• долен панел (комплект за двете страни)  

• долен вентилационен панел (комплект за двете страни)  

• вентилационна решетка (комплект за двете страни)  

• права едностранна дръжка  

• права двустранна дръжка  

• летяща версия  

• дръжка с шилд (ЕДЕЛ)  (стр. 180)

 НЯКОИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ НА ВРАТИТЕ ЕНДУРО: 

• За лаборатории

• За дентални клиники

• За болници 

вентилационна решетка

Обикновена тръбна дръжка

долен вентилационен панелДолен панелгорен панел

*

перфорирана плоча 
pот ПДЧ

Бял Сив 
Евроинвест

Бук 
Порта Орех

Дъб 
Милано 1

Дъб 
Милано 2

Дъб 
Милано 4

Дъб 
Милано 5

Светъл 
Орех

Орех 
Модена 1

Орех 
Модена 2

Антрацит
HPL/CPL

Покритие Ламинат CPL HQ 0,2  

* Натурален
дъб

HOBOCT

Натурален 
орех (мат)

HOBOCT
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Конструкцията на вратата 
позволява вратите да се 
монтират в заведения за 
хранене.

АКВА, модел 4, Сиво

АКВА, модел 4, Синьо

Комплектът се състои от:
• крило
• каса

АКВА

плътна модел 1

модел 3

модел 2

модел 4



131

 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

А
К

В
А

60 - 100

 АКСЕСОАРИ 

• Две панти от неръждаема стомана

• Закалено прозрачно или матирано стъкло (за модел 4 безопасно стъкло)

• Брава от неръждаема стомана, налична в три варианта: с обиковено

 заключване, със заключване за баня/тоалетна или със секретна ключалка

• Kасa

 КАСИ 

•  Голяма ъглова каса с ширина на профила 105 mm. Изработена от двустранно

 поцинкован стоманен лист с дебелина 1,2 mm.

•  Включва две панти, гумено уплътнение по периферията, монтажни дюбели. 

Прахово боядисана с грундираща боя в бяло (RAL 9016), сиво (RAL 7047) или 

синьо (RAL 5005).

• Има възможност за поръчка на каса в един или два варианта:

 – за монтаж на завършен под – ниво „0”

 – за монтаж с вкопаване в замазката на пода - ниво „-30”.

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

• Има възможност за монтиране на автомат за самозатваряне.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100”  

• решетка от неръждаема стомана  

• профил на касата от 80 до 100 mm, без доплащане   

• разширяване на профила на касата от 106 до 390 mm  

• подсилване на метална каса за монтаж на автоматичен затварящ   

 механизъм  

• дръжка с шилд (ЕДЕЛ)  (стр. 180)

напречно сечение на крилото

Okleina HPL i CPL 0,7  

 НЯКОИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ НА ВРАТИТЕ АКУА: 

• СПА центрове

• Заведения за хранене

• Обслужващи центрове

Комплекта включва:

– крило

– каса 

Покритие Ламинат HPL 

твърда полиуретанова 
пяна (АКВА)

 Бял  Сив 
Евроинвест  Син 



ГРАНИТ RC 3
виж стр. 144
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ВЪТРЕШНИ 

ВХОДНИ ВРАТИ

ЕНТРО
AГAT 32 dB

OПАЛ RC 2, 32 dB
KВАРЦ RC 2, 32 dB, EI 30

ГРАНИТ RC 3, 32 dB, EI 30
ГРАНИТ клас C, 32 dB, EI 30

ЕКСТРИЙМ RC 3, 37 dB, EI 30

Колекцията входни врати е предложение за солидни 
врати, които осигуряват протекция срещу проникване с 

взлом. Офетата ни от входни врати е допълнена с 
най-новата колекция - Порта ЕКСТРИЙМ - врати 

съчетаващи в себе си функциите  акустична изолация, 
огнеустойчивост, димохерметичност и противовзломност.
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Представени модели
вътрешни входни и технически врати

Презентираните колекции врати се отнасят за:

   Интериорни входни врати AГAT (str. 138), OПАЛ (str. 138), KВАРЦ (str. 140), ГРАНИТ RC3 (str. 142), ГРАНИТ (str. 144), 
ЕКСТРИЙМ RC 3 (str. 146)

   технически врати със звукоизолация 27 dB (str. 122), 32 dB (str. 122), Порта САЙЛЪНС 37dB, EI30 (str. 124, 42 dB (str. 126), 
Противопожарни EI 30, EI 60 (str. 128)

модел 8 модел 9модел 2 модел 4

ФРЕЗОВАНИ, синтетично покритие PVC

гладки – вертикален 

фладер

гладки – хоризонтален 

фладер

ПЛОСКИ, естествени 

фурнири, синтетични 

фурнири

ПЛОСКИ, естествени 

фурнири
ПЛОСКИ
с бяла стъклена апликация* 

ПЛОСКИ
с черна стъклена апликация* 

*  предлага се само за колекция АГАТ, ОПАЛ (синтетично покритие)

HOBOCT HOBOCT
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модел 8* модел 9*

ФРЕЗОВАНИ ОФИС, синтетично покритие PVC

инкрустации 1 инкрустации 3 инкрустации 4

инкрустации 7 инкрустации 8 инкрустации 9

инкрустации 6

С ИНКРУСТАЦИИ, синтетични фурнири, покритие Гладстоун, модели 3,6,9 (фладер, съответстващ на посоката на инкрустацията), 
естествени фурнири (при естествения фурнир, фладерът съответства на линията на инкрустацията)

* Декоративни рамки са налични за покрития с естествен фурнир дъб 

– цената и сроковете за реализация се уточняват с отдел договори на Порта.

декоративна рамка 1 декоративна рамка 2 декоративна рамка 3 

c панел

декоративна рамка 4 

c панел

С ДЕКОРАТИВНИ РАМКИ, естествени фурнири*
В
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Zamek antywłamaniowy
klasa 4, 
защитни болтове

Достъпна сигурност
Интериорна входна врата за 
апартамент, която допълва гамата 
врати в икономичния клас. С 
комплекта Ентро (крило, каса и 
праг) имате не само адекватен 
от гледна точка на устойчивост и 
качество продукт, но и продукт на 
достъпна цена, подходящ за големи 
инвестиционни и строителни 
проекти.

ЕНТРО

ЕНТРО, Плътна, Орех

ЕНТРО, Плътна, Орех

Комплектът се състои от:

 – крило
 – каса
 – шпионка (по избор)

прагдръжка АГАТ, сребрист цвят

шилд АГАТ, сребрист цвят
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120 - 20060 - 100

Е
Н

Т
Р

О

Бял Сив 
Евроинвест

Бук 
Порта Орех

Дъб 
Милано 1

Дъб 
Милано 2

Дъб 
Милано 4

Дъб 
Милано 5

Светъл 
Орех

Орех 
Модена 1

Орех 
Модена 2

Антрацит
HPL/CPL

Покритие Ламинат CPL HQ 0,2  

 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамката на крилото е изработена от иглолистна дървесина. Пълнежът на крилото 

е изработен от перфорирана ПДЧ-плоча. Страните на крилото са покрити от двете 

страни с HDF-плоскост, облепена с ламинат CPL 0.2 мм. Крилата се предлагат само 

в гладък вариант.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО (ЕНТРО)

• 1 или 2 брави за секретни ключалки

• Три панти

• Сребриста шпионка

• Праг от неръждаема стомана

• Метална каса

КАСИ

• Метална ъглова с размер на профила 100 мм. Изработена от поцинкован

 метален лист с дебелина 1.2 мм (каса Агат). Прахово боядисана в цвят по RAL:

 9016 – Бял, 7074 – Сив, 8028 – Кафяв Или, 1001 – Кремав, Антрацит CPL/ HPL,  

 Структура антрацит (RAL 7024).

• Касата може да се иразботва в два варианта: 

 – За завършен под - ниво „0”

 – За заливане в пода – ниво „-30”

• Каса ПРОДЖЕКТ

ВНИМАНИЕ

• Полска и чешка норма.

ДОПЛАЩАНЕ

• Дръжка със шилд

• Горен шилд

• Секретни ключалки

• 6 бр дюбли за монтаж на касата

• Каса с профил от 101 мм до 390 mm

перфорирана плоча 
pот ПДЧ
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Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx XxxXxx 
Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx 

Xxx Xxx Xxx

Врата ОПАЛ - плоска, с бяла стъклена апликация, в цвят 

сребърна акация, с метална каса

В цената на версия ПЛЮС се 

включват:
• крило
• каса
• метален праг

всички налични модели вижте на стр. 134

AГAT Плюс - плоска, Сребърна акация, с каса MDF

Противовзломност RC2 (ОПАЛ)

Акустична изолация Rw=32 dB

АГАТ ПЛЮС, ОПАЛ ПЛЮС
входни врати

Лентова брава - четирипунктова, адаптирана за 2 бр секретни ключалки - ОПАЛ

Шипова брава, адаптирана за секретна ключалка – AГAT

 ВРАТИ ОПАЛ ПЛЮС

Противовзломната врата ОПАЛ с клас RC 2,  съгласно PN EN 1627: 2012 OPAL покрива изискванията 
за шумоизолация Rw = 32 dB (32-36 dB) и устойчивост на проникване с взлом само при условие, че 
крилото е инсталирано ведно със съответната метална каса Порта, праг от неръждаема стомана, 
шилд с дръжка с клас  на противовзломност не по-нисък от 2-ри и секретни ключалки с клас на 
противовзломност не по-нисък  от 4-ти клас.

 ВРАТИ АГАТ ПЛЮС

Подсилените врати AGAT са със секретни тришипови брави и акустична изолация 
Rw = 32 dB (32-36 dB).

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в раздел ИЗТЕГЛИ на porta.com.pl

НОВО НОВО
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Версия ПЛЮС означава комплект:
крило + каса + метален праг + шпионка (opcja do wyboru).

Изгледайте учебния видеоматериал за монтаж на
www.porta.com.pl/dm/montazagat.wmv

Изгледайте учебния видеоматериал за монтаж на
www.porta.com.pl/dm/montazopal.wmv

80 - 100клас 3Rw 32dB
D1 30

ПРОЕКТклас 2

 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Рамката на крилото е изработена от  и пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ 
иглолистна дървесина. Крилото е допълнително подсилено с вътрешна летва 
и пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ. Рамката и пълнежът на крилото са 
двустранно покрити с лист алуминиева ламарина и плоскост на оновата на 
дървесина. Предлаганите крила могат да бъдат декорирани с алуминиеви 
инкрустации в сребристо или черно. Естествените фурнири са завършени с 
полуматов лак. При версиите CPL HQ и Гладстоун, фалца на крилото е кантиран 
с ABS лента.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО (AГAT ПЛЮС) 

• Една или две брави адапирани за секретни ключалки

• Три панти

• Каса с праг от неръждаема стомана (90 mm)

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО (OПАЛ ПЛЮС) 

• Четириточкова брава за две секретни ключалки

• Три панти с щифт (метална каса), три панти с по 3 елемента (каса MDF)

• Противовзломен перваз (каса MDF)

• Три противовзломни болта

• Каса с праг от неръждаема стомана (90 mm)

 КАСИ 

•  Ъглова метална каса с ширина на профила 105 mm. Изработена от двустранно

 поцинкован стоманен лист с ширина 1,2 mm (АГАТ) или 1,5 mm (ОПАЛ).

•  Включва три стандартни панти с щифт, гумен уплътнител по периферията, а

 модел ОПАЛ включва и монтажни дюбели.

• Kасa ПРОЕКТ, ПРОЕКТ Премиум (стр. 150) поръчки чрез отдел Контракт.

• Специална каса от MDF.

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

• Подготовка за скъсяване (максимум 60 mm).

• Каса със звукоизолация Rw = 32 dB (диапазон 32 ÷ 36 dB).

•  Вратите ОПАЛ с каса MDF са налични с Разрешение за експлоатация.

• При покупка на каса MDF е неодходимо да се закупят опасващи первази.

•  Каса Проджект ПРЕМИУМ е налична заедно с Разрешително за 

експлоатация чрез отдел Контракт.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• шпионка 

• размер „100”  

• крило: цветове на покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II 

•   каса: цветове на покритие CPL 0,2 mm - ГРУПА II 

• крило: цветове на Гладстоун с вертикален фладер

• бяла стъклена апликация, черна стъклена апликация 

• ПРОМОЦИЯ – сребристи или черни инкрустации само за колекцията 

ФРЕЗОВАНИ ОФИС - важи за модели 8-9  

• орнаменти за синтетични фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за 

двете страни, цената се удвоява)

• орнаменти за естествени фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за  

 двете страни, цената се удвоява) 

• крило: Естествен фурнир Дъб Сатен 

• крило: Естествен фурнир Орех 

• каса: Естествен фурнир Дъб Сатен 

• каса: Естествен фурнир Орех  

• оборудване за каса AГAT с 6 монтажни дюбели 

• профил и метална каса oт 106 дo 390 mm 

• подсилване на метална каса за монтаж на автоматичен затварящ   

 механизъм 

• патрони 

• дръжка с шилд (стр. 180)

ЗАБЕЛЕЖКИ! Естествените фурнири (с изкл. на ест.фурнир Ясен и 

Орех) са възможни за изпълнение с вертикален или хоризонтален 

фладер (отнася се за крилото).

ЗАБЕЛЕЖКИ! За входни врати препоръчваме покритие CPL или 

Гладстоун, особено когато намират приложение в публични 

обекти.

ЗАБЕЛЕЖКИ! Формовани / ОФИС крила се предлагат само с 

покритие  PVC фолио с дървесен декор.

Портаперфект 3D 

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm

Гладстоун

Естествен фурнир Селект

Естествен фурнир Дъб, Oрех, Ясен

Естествен фурнир Дъб Сатен

Покритие PVC с дървесна фладер

Портасинхро 3D

Мостри от цветовете вижте на стр. 200 - 207

Благодарение на използването на конструкцията, 

която включва пластове от алуминиев лист, 

получихме уникална резистентност на вратите 

срещу неблагоприятното въздействие на 

специфичните експлоатационни условия, 

характерни за стълбищните клетки, като 

температурни разлики и влажност на въздуха.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!
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Метлна СЕЙФ, А.0, с шпионка, антрацит Метална врата СЕЙФ -  тип III

кука – горно/долно заключване

Метална врата СЕЙФ -  тип III

Лентова брава с многоточково 

езиково и куковидно заключване

Метална врата СЕЙФ -  тип II

Горна брава   

секретна с три шипа

Метална врата СЕЙФ - тип II

Долна брава

секретна с три шипа

 Метални СЕЙФ врата

Вратите, оборудвани с  2 брави LOB и секретни ключалки клас B, притежават 

клас на противовзломност  RC 2, съгласно стандарт PN-EN 1627:2012.

Вратите, оборудвани с лентова брава Winkhaus STV и секретни ключалки  

клас B, притежават клас на противовзломност RC 3, съгласно стандарт

PN EN 1627:2012.

Противовзломност 
RC 2 и RC 3

Метални СЕЙФ

комплект включва:
• врата
• каса
• метален праг
• дръжка
• секретни ключалки

Метални СЕЙФ,, A.0 с шпионка, Aнтрацит

НОВОСТ

  ПОЦИНКОВАНА

ЛАМАРИНА

ПРОДУКТ
ПОРТА СТИЙЛ
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 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Конструкцията е базирана на  двуслойна рамка от дървени греди, разположена 

по периметъра на крилoто. Като топлоизолационна вложка се използва 

експандиран полистирол с множество вградени молекули графит в структурата 

му. За обшивка на крилото се използва 0.6 mm поцинкована стоманена ламарина, 

пластифицирана с PVC фолио или полиестерна боя.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА ВРАТА ТИП II 

• Три панти триелементни

• Две независими брави LOB

• Четири противовзломни шипа

• Дръжка ОПАЛ

• Секретни ключалки LOB, клас А

• Регулируем насрещник

• Ъглова метална каса

• Праг от неръждаема стомана с перфорация

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА ВРАТА ТИП III 

• Три панти триелементни

• Лентова брава Winkhaus STV 

• Четири противовзломни шипа

• Дръжка СЕЙФ

• Секретни ключалки WILKA, клас А

• Регулируем насрещник

• Ъглова метална каса

• Праг от неръждаема стомана с перфорация 

 КАСА 

•  Ъглова метална каса с широчина на профила 100 mm, изработена от стоманена 

ламарина, двустранно поцинкована и с дебелина 1,2 mm (тип II) или 1,5 mm (тип III).

 ДОПЛАЩАНИЯ ЗА ВРАТА ТИП II 

• размер „100” 

• Шпионка  

• Две секретни ключалки, клас B -замяна на базовия комплект клас А   

• Пълнеж минерална вата 

• Подсилване за монтаж на автомат за самозатваряне 

• дръжка със шлид (pag. 180)

 ДОПЛАЩАНИЯ ЗА ВРАТА ТИП III 

• размер „100” 

• Допълнителна горна брава 

• Лимитатор тип твърда верига за боядисани врати  

• Лимитатор тип твърда верига за PVC ламинирани врати   

• Горен шилд, клас С 

• Шпионка  

•  Долна секретна ключалка WILKA

- вместо базовата клас А 

• Горна секретна ключалка WILKA, клас А  

• Горна секретна ключалка WILKA, клас B 

• Пълнеж минерална вата

• Подсилване за монтаж на автомат за самозатваряне 

• Дръжка с шилд СЕЙФ (pag. 180)

клас 2 клас 3 80 - 100

праг от неръждаема стомана с 

перфорция

регулируем насрещник Стоманена каса Ъглова ГОЛЯМА с 

профил 100 mm

 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Антрацит
шагренов

Блатен 
дъб

Дъб 
Уинчестър

Златен 
дъб Орех Антрацит

Полиестерна Боя  

Титан 
металик

 Бял 
(RAL 9016) 

Пластифицирана ламарина, ламинирана с PVC в дървесен фладер  
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Противовзломни RC 2

акустична изолация Rw=34 dB*

Огнеопорност EI 30

KВАРЦ, Инкрустации 6, Ален дъб, с метална каса

 ВРАТИ КВАРЦ

Вратата DT-K32 (КВАРЦ тип III) която е оборудвана с лентова 
двуезична брава с два шипа и противовзломни болтове от 
страната на пантите, притежава:

• клас RC 2 съгласно PN-ENV 1627:2012
• клас на акустична изолация Rw = 32 dB (32-36 dB)
• пожароустойчивост EI 30

Комплектът се състои от:
• крило
• каса
• метален праг

всички налични модели вижте на стр. 134

KВАРЦ, Инкрустации 6, Неро, с метална каса

противовзломни болтове – KВАРЦ III подсилени триелементни панти

секретна брава с четириточково заключване с два патрона

– KВАРЦ III

KВАРЦ  входни врати

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в зоната ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ на интернет страницата www.porta.com.pl
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

80 - 100клас 2 клас 3Rw 32dB
D1 30

ПРОЕКТEI30 Sa, S200

 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Рамката на крилото е произведена от екзотична дървесина. Облицовката на 

крилото представлява слой алуминий и дървена плоскост. Наличните крила са с 

алуминиеви инкрустации в сребрист или черен цвят. При естественте фурнири 

покритието е с полуматов лак.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО  

• Брава с правоъгълен насрещник под секретната ключалка (КВАРЦ тип I)

•  Две брави с правоъгълен насрещник и секретна ключалка (KВАРЦ Тип II)

•  Четириточкова брава с две секретни ключалки и три противовзломни болта 

(KВАРЦ Тип III)

• Три подсилени панти от 3 елемента в сребрист цвят

• Термонадуваемо уплътнение, чувствително при повишаване на температурата,

 и разположено в жлеба на крилото

• Каса с праг от неръждаема стомана (90 mm)

 КАСИ 

• Ъглова метална каса с ширина на профила 105 mm. Изработена от двустранно

 поцинкован стоманен лист с дебелина 1,5 mm. Включва огнеопорно уплътнение,

 три стандартни панти с щифт, метален праг от неръждаема стомана в

 стандартен вариант (90 mm), подсилване с автомат за самозатваряне. КВАРЦ I

 има насрещник за една брава, КВАРЦ II – насрещници за две брави, КВАРЦ III – за

 многоточкова брава, монтажни дюбели и отвори за противовзломни болтове.

• Каса ПРОЕКТ (стр. 150).

• Каса Проект ПРЕМИУМ е налична с Документация за допускане до  

 индивидуална употреба, реализирана от Отдел Договори.

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

• Подготовка за скъсяване (максимум 60 mm).

•   За да бъдат изпълнени условията на Техническото одобрение за устойчивост на

 вратите при пожар, трябва да бъде инсталиран автомат за самозатваряне.

•  В случай че бъдат използвани обкови, различни от предлаганите от фирма 

ПОРТА, трябва да бъдат спазвани препоръките, описани в гаранционната карта.

• Огнеопорните врати трябва да се монтират с шилд и дръжка със стоманена основа.

• Каса със звукоизолация Rw = 32 dB (диапазон 32 ÷ 36 dB).

 ДОПЛАЩАНЕ 

• шпионка 

• размер „100”  

• крило: цветове на покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II 

• крило: цветове на Гладстоун с вертикален фладер 

• ПРОМОЦИЯ – сребристи или черни инкрустации само за колекцията 

ФРЕЗОВАНИ ОФИС - важи за модели 8-9  

• орнаменти за синтетични фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за  

 двете страни, цената се удвоява)

• орнаменти за естествени фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за  

 двете страни, цената се удвоява) 

• крило: Естествен фурнир Дъб Сатен 

• крило: Естествен фурнир Орех

• Метална каса с профил за облицовка ПРОЕКТ 

• метална каса с профилна ширина от 101 mm до 390 mm  

• дръжка с шилд (стр. 180)

Портаперфект 3D 

CPL HQ 0,2 mm

Естествен фурнир Селект

Естествен фурнир Дъб, Oрех, Ясен

Естествен фурнир Дъб Сатен

Покритие PVC с дървесна фладер

Портасинхро 3D

CPL HQ 0,7 mm

Гладстоун

ЗАБЕЛЕЖКИ! Естествените фурнири (с изкл. на ест.фурнир Ясен и 

Орех) са възможни за изпълнение с вертикален или хоризонтален 

фладер (отнася се за крилото).

ЗАБЕЛЕЖКИ! За входни врати препоръчваме покритие CPL или 

Гладстоун, особено когато намират приложение в публични обекти.

Мостри от цветовете вижте на стр. 200 - 207

ЗАБЕЛЕЖКИ! Формовани / ОФИС крила се предлагат само с 

покритие  PVC фолио с дървесен декор.

Благодарение на използването на конструкцията, 

която включва пластове от алуминиев лист, 

получихме уникална резистентност на вратите 

срещу неблагоприятното въздействие на 

специфичните експлоатационни условия, 

характерни за стълбищните клетки, като 

температурни разлики и влажност на въздуха.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!
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ГРАНИТ RC 3, Тъмен бетон, с метална каса

Комплектът се състои от:
• крило
• каса
• метален праг
• дръжка с шилд
• секретно заключване

всички налични модели вижте на стр. 134

ГРАНИТ RC 3, maruqetries model 8, Тъмен бетон

ГРАНИТ Противовзломни врати клас RC 3

Zamek antywłamaniowy
klasa 4, 
защитни болтове

Противовзломни RC 3 

акустична изолация Rw=32  dB*

Огнеопорност EI 30 

Димоуплътненост

4 протививзломни шипа

2 протививзломни шипа (Тип II)

ъглова стоманена каса

езична многоточкова брава 

Winkhaus, тип кука-болт

 ГРАНИТ врати RC 3:
Тип I
• RC 3 съгласно PN EN 1627-2012
• звукоизолация Rw=32 dB (32-36 dB)
• димонепроницаемост – защита от вдишване на дим

Тип II
• характеристика на вратите от тип I
• пожароустойчивост EI 30

НОВО

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в зоната ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ на интернет страницата www.porta.com.pl
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

80 - 100Rw 32dB
D1 30

клас 3 клас 4

 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Конструкцията на крилото се състои от специален 5-слоен пълнеж обрамчен с 

рамка от клиновидно слепена иглолистна дървесина. Конструкцията е покрита 

с HDF плоскости. Предлага се във фалцова версия. Когато повърхностното 

покритието е CPL HQ или Гладстоун, фалца на крилото е кантиран с ABS лента.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

• Куковидна брава с притягащ механизъм: Winkhaus STV

• Противовзломна секретна ключалка

• Дръжка с противовзломен шилд СЕЙФ

•  Три (стоманена каса) или две (подсилена Порта СИСТЕМ каса) технически 

регулируеми панти в сребрист цвят

• Четири противовзломни шипа

•  Допълнително: тип II – уплътнение, надуващо се под влияние на висока 

температура в кантовете на крилото (с изключение на долния край)

•  Касата е оборудвана с прагов профил от неръждаема стомана и подготовка за 

монтаж на автомат за самозатваряне

 КАСИ 

•  Ъглова метална каса с ширина на профила 100 mm. Изработена от двустранно

 поцинкован стоманен лист с дебелина 1,5 mm. Включва огнеопорно

 уплътнение, осем монтажни дюбела и метален праг от неръждаема стомана в

 уголемен вариант (120 mm).

• Reinforced Porta System door frame of wall thickness scope from 120 to 300 mm.

 Первази с ширина 80 mm.

• Каса ПРОЕКТ (стр. 150).

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  При прилагане на обков, различен от предлагания от фирма ПОРТА, следва да 

се спазват указанията, съдържащи се в гаранционната карта.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• шпионка 

• размер „100” 

• допълнителна горна брава  

• горен шилд 

• горна секретна ключалка 

• крило: цветове на покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II  

• каса: цветове на покритие CPL 0,2 mm - ГРУПА II  

• крило: цветове на Гладстоун с вертикален фладер  

• ПРОМОЦИЯ – сребристи или черни инкрустации само за колекцията 

ФРЕЗОВАНИ ОФИС - важи за модели 8-9  

• орнаменти за синтетични фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за  

 двете страни, цената се удвоява)

• орнаменти за естествени фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за д 

 вете страни, цената се удвоява) 

• крило: Естествен фурнир Дъб Сатен  

• крило: Естествен фурнир Орех  

• каса: Естествен фурнир Дъб Сатен  

• каса: Естествен фурнир Орех 

• Метална каса с профил за облицовка ПРОЕКТ 

• профил и метална каса oт 101 дo 390 mm

• Дръжка с шилд СЕЙФ (стр. 180)

CPL HQ 0,2 mm 

CPL HQ 0,7 mm

Гладстоун

Естествен фурнир Селект

Естествен фурнир Дъб, Oрех, Ясен

Естествен фурнир Дъб Сатен

Покритие PVC с дървесна фладер

ЗАБЕЛЕЖКИ! Естествените фурнири (с изкл. На ест.фурнир 

Пепел и Орех) са възможни за изпълнение с вертикален или 

хоризонтален фладер (отнася се за крилото).

Мостри от цветовете вижте на стр. 200 - 207

EI30 Sa, S200 ПРОЕКТ

Благодарение на използването на конструкция, 

която включва пластове от алуминиев лист, 

получихме уникална резистентност на вратата 

ГРАНИТ RC 3 срещу неблагоприятното въздействие 

на специфичните експлоатационни условия, 

характерни за стълбищните клетки, като 

температурни разлики и влажност на въздуха.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

ЗАБЕЛЕЖКИ! За входни врати препоръчваме фурнир CPL или 

Гладстоун, a именно- за прилагане в обществени обекти.
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ГРАНИТ, Плътна, Орех Модена 1, с метална каса

 ВРАТИ ГРАНИТ са налични като два типа:

Тип I
• взломоустойчивост клас C
• RC 3 съгласно PN EN 1627-2012
• звукоизолация Rw=32 dB (32-36 dB)
• димоустойчивост– защита от задушаване
Тип II
• характеристика на вратите от тип I
• пожароустойчивост EI 30

Комплектът се състои от:
• крило
• каса
• метален праг
• дръжка с шилд z szyldem górnym
• патрони

всички налични модели вижте на стр. 134

На снимката е показана реализация на нестандартни проекти чрез поръчка към отдел Порта Контракт, виж стр. 198.

Противовзломни клас C и RC 3

акустична изолация Rw=36 dB*

Огнеопорност EI 30

защитни болтове подсилени триелементови панти

многоболтова брава с два патрона

ГРАНИТ противовзломни врати клас C

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в зоната ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ на интернет страницата www.porta.com.pl
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Вижте филма за монтиране на врати ГРАНИТ с дюбели:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv

Вижте филма за монтиране на врати ГРАНИТ с пяна:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnapianke.wmv

 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Рамката на крилото е произведена от иглолистна слепена дървесина. 

Облицовката на крилото представлява двупластова плоскост, изработена от 

алуминиева ламарина и HDF. Наличните крила могат да бъдат декорирани с 

алуминиеви инкрустации в сребрист или черен цвят. Естественте фурнири са 

покрити с полуматов лак.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

• Многоболтова брава клас 4

• Два противовзломни патрона клас „C”

• Горен шилд

• Три подсилени панти от 3 елемента в сребрист цвят

• Четири противовзломни шипа

• Подготовка за скъсяване максимално 60 mm (отнася се за Гранит TИП I)

•  Допълнително: тип II – уплътнение, надуващо се под влияние на висока 

температура в кантовете на крилото (с изключение на долния край)

•  Каса с метален праг от неръждаема стомана в разширения вариант (120 mm) и 

подсилване под самозатварящото се устройство

 КАСИ 

•  Ъглова метална каса, с ширина на профила 100 mm. Изработена от стоманена 

ламарина, двустранно поцинкована, с дебелина 1,5 mm. Оборудвана с 

огнеупорно уплътнение, осем монтажни дюбели и метален праг от неръждаема 

стомана в разширения вариант (120 mm).

• Каса ПРОЕКТ (стр. 150).

• Каса Проект ПРЕМИУМ (стр. 150).

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  За да бъдат изпълнени условията на Техническото одобрение за устойчивост на

 вратите при пожар, трябва да бъде инсталиран автомат за самозатваряне.

• Огнеопорните врати трябва да се монтират с шилд и дръжка със стоманена основа.

•  В случай че бъдат използвани обкови, различни от предлаганите от фирма 

ПОРТА, трябва да бъдат спазвани препоръките, описани в гаранционната карта.

• Каса със звукоизолация Rw = 32 dB (диапазон 32 ÷ 36 dB).

 ДОПЛАЩАНЕ 

• шпионка 

• размер „100” 

• крило: цветове на покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II 

• ПРОМОЦИЯ – сребристи или черни инкрустации само за колекцията 

ФРЕЗОВАНИ ОФИС - важи за модели 8-9  

• орнаменти за синтетични фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за  

 двете страни, цената се удвоява)  

• орнаменти за естествени фурнири (отнася се за едната страна на вратата, за  

 двете страни, цената се удвоява) 

• крило: Естествен фурнир Дъб Сатен 

• крило: Естествен фурнир Орех

• Метална каса с профил за облицовка ПРОЕКТ

• метална каса с профил за облицовка ПРОЕКТ ПРЕМИУМ 

• метална каса с профилна ширина от 101 mm до 390 mm  

• дръжка с шилд (стр. 180)

80 - 100Rw 32dB
D1 30

ПРОЕКТEI30клас C клас 3 Sa, S200 клас 4

ЗАБЕЛЕЖКИ! Естествените фурнири (с изкл. На ест.фурнир Ясен и 

Орех) са възможни за изпълнение с вертикален или хоризонтален 

фладер (отнася се за крилото).

ЗАБЕЛЕЖКИ! За входни врати препоръчваме покритие CPL, 

особено когато намират приложение в публични обекти.

CPL HQ 0,2 mm 

Естествен фурнир Селект

Естествен фурнир Дъб, Oрех, Ясен

Естествен фурнир Дъб Сатен

Покритие PVC с дървесна фладер

CPL HQ 0,7 mm

Мостри от цветовете вижте на стр. 200 - 207

ЗАБЕЛЕЖКИ! Формовани / ОФИС крила се предлагат само с 

покритие  PVC фолио с дървесен декор.

Благодарение на използването на конструкция, която 

включва пластове от алуминиев лист и оребряване със 

стоманени пръти, получихме уникална резистентност 

на вратата Гранит клас С срещу неблагоприятното 

въздействие на специфичните експлоатационни 

условия, характерни за стълбищните клетки, като 

температурни разлики и влажност на въздуха.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!
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Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx XxxXxx 
Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx 

Xxx Xxx Xxx

ИКСТРИЙМ RC 3, Пясъчен дъб, с подилена Порта СИСТЕМ каса

ЕКСТРИЙМ RC 3, Пясъчен дъб, с пдосилена каса 

Порта СИСТЕМ

каса Порта СИСТЕМ4 противовзломни шипа

огнеупорен уплътнител (Тип II)

Многоточкова брава Winkhaus

с тип заключване кука-болт
две противовзломни куки

 Врати ЕКСТРИЙМ

Предлагат се в две разновидности:
Тип I
• RC 3 съгласно PN EN 1627-2012
• звукоизолация Rw=37 dB (37- 41 dB)
• димоустойчивост– защита от задушаване
Тип II
•  характеристика на вратите от тип I
•  пожароустойчивост EI 30

Противовзломност RC 3

Aкустична изолация Rw=40 dB*

Огнеопорност EI 30

Димоуплътненост

ЕКСТРИЙМ - противовзломни врати с клас RC 3

НОВО

Комплектът се състои от:
• крило
• каса
• метален праг
• дръжка с шилд
• секретно заключване

всички налични модели вижте на стр. 134

* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в раздел ИЗТЕГЛИ на www.porta.com.pl
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 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Конструкцията на крилото се състои от специален 5-слоен пълнеж обрамчен с 

рамка от клиновидно слепена иглолистна дървесина. Конструкцията е покрита 

с HDF плоскости. Предлага се във фалцова версия. Когато повърхностното 

покритието е CPL HQ или Гладстоун, фалца на крилото е кантиран с ABS лента.

 АКСЕСОАРИ W CENIE SKRZYDŁA 

• Куковидна брава с притягащ механизъм: Winkhaus STV

• Противовзломна секретна ключалка

• Дръжка с противовзломен шилд СЕЙФ

•  Три (стоманена каса) или две (подсилена Порта СИСТЕМ каса) технически 

регулируеми панти в сребрист цвят

• Четири противовзломни шипа

•  Касата е оборудвана с прагов профил от неръждаема стомана и подготовка за 

монтаж на автомат за самозатваряне

 КАСИ 

•  Ъглова метална каса с ширина на профила 100 mm. Изработена от двустранно

 поцинкован стоманен лист с дебелина 1,5 mm. Включва огнеопорно

 уплътнение, осем монтажни дюбела и метален праг от неръждаема стомана в

 уголемен вариант (120 mm).

•  Подсилена каса Порта СИСТЕМ с диапазон на обхват от 120 до 300 mm.

Первази с ширина 80 mm.

• Каса ПРОЕКТ (стр. 150).

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  За да се изпълнят изискванията за противопожарност и димоуплътненост, 

вратите трябва се инсталират с автомат за самозатваряне.

• Огнеопорните врати трябва да се монтират с шилд и дръжка със стоманена основа.

•   В случай че бъдат използвани обкови, различни от предлаганите от фирма 

ПОРТА, трябва да бъдат спазвани препоръките, описани в гаранционната карта.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• шпионка 

• размер „100”  

• допълнителна горна брава  

• горен шилд 

• горна секретна ключалка 

• крило: цветове на покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II  

• каса: цветове на покритие CPL 0,2 mm - ГРУПА II  

• крило: цветове на Гладстоун с вертикален фладер  

• ПРОМОЦИЯ – сребърни или черни орнаменти, отнасят се за колекциите   

 врати с фрезове ОФИС - модели 6-9, без доплащане  

•  орнаменти за синтетични фурнири (отнася се за едната страна на вратата, 

за двете страни, цената се удвоява)

•  орнаменти за естествени фурнири (отнася се за едната страна на вратата, 

за двете страни, цената се удвоява) 

• крило: Естествен фурнир Дъб Сатен  

• крило: Естествен фурнир Орех  

• каса: Естествен фурнир Дъб Сатен  

• каса: Естествен фурнир Орех 

• Метална каса с профил за облицовка ПРОЕКТ 

• метална каса с профилна ширина от 101 mm до 390 mm

• Дръжка с шилд СЕЙФ (стр. 180)

80 - 100
Rw 37dB

D1 35 ПРОЕКТEI30 Sa, S200 клас 4клас 3

CPL HQ 0,2 mm 

Естествен фурнир Селект

Естествен фурнир Дъб, Oрех, Ясен

Естествен фурнир Дъб Сатен

Покритие PVC с дървесна фладер

CPL HQ 0,7 mm

Гладстоун

ЗАБЕЛЕЖКИ! Естествените фурнири (с изкл. На ест.фурнир 

Ясен и Орех) са възможни за изпълнение с вертикален или 

хоризонтален фладер (отнася се за крилото).

ЗАБЕЛЕЖКИ! За входни врати препоръчваме покритие CPL 

или Гладстоун, a именно- за прилагане в обществени обекти.

Мостри от цветовете вижте на стр. 200 - 207

ЗАБЕЛЕЖКИ! Формовани / ОФИС крила се предлагат 

само с покритие  PVC фолио с дървесен декор.

Благодарение на използването на конструкция, която 

включва пластове от алуминиев лист и оребряване 

със стоманени пръти, получихме уникална 

резистентност на вратите ЕКСТРИЙМ 

срещу неблагоприятното въздействие на 

специфичните експлоатационни условия, характерни 

за стълбищните клетки, като температурни разлики и 

влажност на въздуха.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Интериорна входна 
каса

Създадохме каса ПРОЕКТ с желанието да 
направим помещенията по-естетични.

Благодарение на специално проектирания 
профил на металната част на касата се 
извършва прост монтаж на елементи, които 
осигуряват естетично завършване, напаснато 
към вратата и фасадата.

Покритие PVC с дървесна фладер 

Естествен фурнир Селект

Естествен фурнир Дъб, Oрех, Ясен

Естествен фурнир Дъб Сатен

Портаперфект 3D 

CPL HQ 0,2 mm

Портасинхро 3D

Мостри от цветовете вижте на стр. 200 - 207

ПРОЕКТ, ПРОЕКТ Премиум®

МОДЕЛИ ПРОЕКТ ПРОЕКТ Премиум

A B A B

ГРАНИТ клас C, EI 30 143 ÷ 348 mm 91 mm 138 100 mm

AГAT, OПАЛ, KВАРЦ,
Rw = 27 dB, Rw = 32 dB

138 ÷ 343 mm 86 mm 133 95 mm

Rw = 42 dB 162 ÷ 367 mm 110 mm 157 119 mm

EI 60 162 ÷ 367 mm 110 mm 150 112 mm

 ЧЕРТЕЖИ (НА СЕЧЕНИЯ) РАЗРЕЗ НА КАСАТА

каса ПРОЕКТ Премиум

каса ПРОЕКТ

®

B

55
1512

A – минимум

A – минимум

A – максимум

A – максимум

регулиране 

+ 20 mm

регулиране 

+ 20 mm

30 mm / 40 mm 

(само за врати EI 60)

60
 m

m
 / 

80
 m

m

60
 m

m
 / 

80
 m

m

разрез на каса ПРОЕКТ

разрез на каса ПРОЕКТ Премиум

  ПОЦИНКОВАНА

ЛАМАРИНА

®авторски дизайн Порта, защитен от закона за авторското право
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ЕВРОПЕЙСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ХИТ

РЕГУЛИРУЕМА60 mm 80 mm

ПРОЕКТ*

Дебелина 
на стената

ГРАНИТ kl.C и EI 30
AГAT, OПАЛ, KВАРЦ,  

27 dB, 32 dB
42 dB и EI 60

B 143 ÷ 163 mm 138 ÷ 158 mm 162 ÷ 182 mm

C 168 ÷ 188 mm 163 ÷ 183 mm 187 ÷ 207 mm

D 188 ÷ 208 mm 183 ÷ 203 mm 207 ÷ 227 mm

E 208 ÷ 228 mm 203 ÷ 223 mm 227 ÷ 247 mm

F 228 ÷ 248 mm 223 ÷ 243 mm 247 ÷ 267 mm

G 248 ÷ 268 mm 243 ÷ 263 mm 267 ÷ 287 mm

H 268 ÷ 288 mm 263 ÷ 283 mm 287 ÷ 307 mm

I 288 ÷ 308 mm 283 ÷ 303 mm 307 ÷ 327 mm

J 308 ÷ 328 mm 303 ÷ 323 mm 327 ÷ 347 mm

K 328 ÷ 348 mm 323 ÷ 343 mm 347 ÷ 367 mm

ПРОЕКТ ПРЕМИУМ*

Дебелина 
на стената

AГAT, 27dB, 32dB EI 30 EI 60 42 dB

B 133 ÷ 153 mm 138 ÷ 158 mm 150 ÷ 170 mm 157 ÷ 177 mm

C 153 ÷ 173 mm 158 ÷ 178 mm 170 ÷ 190 mm 177 ÷ 197 mm

D 173 ÷ 193 mm 178 ÷ 198 mm 190 ÷ 210 mm 197 ÷ 217 mm

E 193 ÷ 213 mm 198 ÷ 218 mm 210 ÷ 230 mm 217 ÷ 237 mm

F 213 ÷ 233 mm 218 ÷ 238 mm 230 ÷ 250 mm 237 ÷ 257 mm

G 233 ÷ 253 mm 238 ÷ 258 mm 250 ÷ 270 mm 257 ÷ 277 mm

H 253 ÷ 273 mm 258 ÷ 278 mm 270 ÷ 290 mm 277 ÷ 297 mm

I 273 ÷ 293 mm 278 ÷ 298 mm 290 ÷ 310 mm 297 ÷ 317 mm

J 293 ÷ 313 mm 298 ÷ 318 mm 310 ÷ 330 mm 317 ÷ 337 mm

K 313 ÷ 333 mm 318 ÷ 338 mm 330 ÷ 350 mm 337 ÷ 357 mm

 КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА 

Цялата каса ПРОЕКТ се състои от:

• ъглова метална каса, изработена от поцинкован стоманен лист с дебелина 1,2

 mm (АГАТ), или 1,5 mm (ОПАЛ, КВАРЦ, ГРАНИТ, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Rw = 42

 dB, EI 30, EI 60), с профил, подготвен за монтажа на декоративната част на Порта СИСТЕМ,

•  специални фрезирани елементи Порта СИСТЕМ, състоящи се от хоризонтална 

греда и две вертикални греди и лайсни, изпълнени от дървесина.

Елементите Порта СИСТЕМ за касите ПРОЕКТ се произвеждат и доставят на 

клиента под формата на отделни елементи, опаковани в кашон и предназначени 

за сглобяване и монтаж на място.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТЕ 

• Стандартни за съответния вид каса, съгласувани с избрания тип крило.

 РАЗМЕР НА КАСАТА, виж стр. 188, Таблица 2 

• „80”, „90”, „100”

В две версии:

•  за монтаж на завършен под „0”

•  за монтаж с вкопаване в замазката на пода, ниво „-30”

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

• Каса „Проджект ПРЕМИУМ” е налична заедно с Разрешителното за  

 експлоатация, потвърждаващо нивото на шумоизолираност и

 огнеопорност на продукта (с изключение на противовзломност).

• Минималната дебелина на стената е в долната граница на диапазона – размер „A”

•  Касата модел „ПРОЕКТ” изисква разширяване на отвора за мотаж с S0 +25

 mm (±10) и H0 +15 (±5) при стандартните размери метални каси, вижте стр. 189,  Таблица 3.

•  За каса в естествено покритие е необходимо да се увеличи с 4 мм 

диапазона на обхвата и.

•  Облицовка с обхват К не е възможно да се произведе с покритие от натурален фурнир.

 ДОПЛАЩАНЕ (OPCJE) 

• каса: цветове на покритие CPL 0,2 mm - ГРУПА II  

• каса: Естествен фурнир Орех  

• каса: Естествен фурнир Дъб Сатен 

* Допълнително се начислява към цената на комплектът техническа или входна врата.



Стоманени СЕЙФ 

виж стр. 154 
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ВЪНШНИ

ВХОДНИ

ВРАТИ, ПАСИВНИ,

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ

Стоманени СЕЙФ
Стоманени ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ

Стоманени АРКТИК ПАСИВ
Eко ПОЛАР

Еко ПОЛАР ПАСИВ

Вратите от колекцията Еко представляват иновативна 
технология. Идеално напаснати стойностни елементи, 

изграждащи една система от най-високо качество. 
Вратите Еко ПОЛАР ПАСИВ са чудесно решение 

за пасивни къщи. 

Повече детайлна информация ще намерите 

в каталога СТОМАНЕНИ ВРАТИ - ЕКСТЕРИОРНИ И ТЕХНИЧЕСКИ.

porta.com.pl/do-pobrania

Продукт 
Порта Стийл
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* Отнася се за неостъклени врати. Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в зоната ИЗТЕГЛИ на интернет страницата wwww.porta.com.pl

Протививзломност RC2/RC3*

Топлинна пропускливост 
Ud=1.1÷1.4*

Стоманени ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ C.1, Дъб Уинчестър

Ud= 1.1*
W/m2K

КОЕФИЦИЕНТ НА

ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ

Стоманени СЕЙФ E.1, Дъб Уинчестър

Стоманени СЕИФ, ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ 

модел F.1модел E.1модел D.1

модел C.1модел B.1модел A.0

НОВО

Комплектът се състои от:
• крило
• каса
• праг
• дръжка с шилд
• секретно заключване

Брави - противовзломен клас 3 или 4, остъкление - противовзломен калс Р4
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80 - 100

 ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ 

Врата СЕЙФ (дебелина на крилото 54 mm)

•  Протививзломност RC2 или RC3 (важи за неостъклените врати)

•  Две независими секретни брави LOB или куковидна брава WInkhaus STV

•  Ъглова метална каса ГОЛЯМА или ТЕРМО

•  Праг от неръждаема стомана с перфорация или термопраг

•   Три панти триелементни

•  Четири противовзломни шипа

• Дръжка OПАЛ или СЕЙФ

• Секретни ключалки LOB или WILKA

•  Регулируем насрещник

 ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ 

Врата ENERGY PROTECT (дебелина на крилото 66 mm)

• Протививзломност RC3 (важи за неостъклените врати)

• Куковидна брава Winkhaus STV

• Kасa Термо

• Термопраг от неръждаема стомана

• Три панти триелементни

• Четири противовзломни шипа

• Дръжка СЕЙФ

• секретна ключалка WILKA

• Регулируем насрещник

клас 2* клас 3*

Изберете цвят според индивидуалните си нужди и направете

запитване чрез Порта КОНТРАКТ. Детайли отн.нестандартни

поръчки, виж стр. 198.

Антрацит
шагренов

Блатен 
дъб

Дъб 
Уинчестър

Златен 
дъб Орех Антрацит

4 защитни болтовевградена браваКука - долно и горно заключванеСтомамена каса Термо

Термопраг с увеличен коефициент 

на топлопреминаване

Остълкляване 

 - троен стъклопакет клас 4

Пълнеж - експандиран 

пенополистирол

3 три панти - триелементни

Подробна информация по отношение 

на вратата може да намерите в каталога 

СТОМАЕНИ ВРАТИ - ЕКСТЕРИОРНИ И 

ОБЕКТОВИ

porta.com.pl/do-pobrania

Полиестерна Боя  

Титан 
металик

 Бял 
(RAL 9016) 

Пластифицирана ламарина, ламинирана с PVC в дървесен фладер  
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* Отнася се за неостъклени врати. Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в зоната ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ на интернет 

страницата www.porta.com.pl

Протививзломност RC3*

Топлинна пропускливост Ud=0,95*

Ud= 0,95*
W/m2K

КОЕФИЦИЕНТ НА

ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ

модел F.1модел E.1модел D.1

модел C.1модел B.1модел A.0

Стоманени АРКТИК ПАСИВ 

НОВО

Комплектът се състои от:
• крило
• каса
• праг ТермоКонтрол
• дръжка с шилд
• секретна ключалка

Стоманени АРКТИК ПАСИВ D.1 Антрацит шагренов

Стоманени АРКТИК ПАСИВ D.1, Антрацит шагренов

Брави - противовзломен клас 4, остъкление - противовзломен калс Р4
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80 - 100клас 3*

 БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ 

Врати АРКТИК ПАСИВ (дебелина на крилото 56 mm)

• Протививзломност RC3 (важи за неостъклените врати)

• Куковидна брава Winkhaus STV

• Дървена каса

• Термопраг (т.нар прекъснат термомост)

• Три панти 3D w kolorze srebrnym

• Четири противовзломни шипа

• Дръжка СЕЙФ

• секретна ключалка WILKA

• Регулируем насрещник

Изберете цвят според индивидуалните си нужди и направете

запитване чрез Порта КОНТРАКТ. Детайли отн.нестандартни

поръчки, виж стр. 198.

Регулируем насрещникЛентова брава многоточкова - тип 

кука/шип
Кука - долно и горно заключванеДървена каса

Термопраг Porta ТермоКонтролОстъкление - ттроен стъклопакет

клас P4

3 панти в сребрист цвят4 защитни болтове

Подробна информация за вратата може да 

намерите в каталога СТОМАНЕНИ ВРТАТИ - 

ЕКСТЕРИОРНИ И ОБЕКТОВИ

porta.com.pl/do-pobrania

Антрацит
шагренов

Блатен 
дъб

Дъб 
Уинчестър

Златен 
дъб Орех Антрацит

Полиестерна Боя  

Титан 
металик

 Бял 
(RAL 9016) 

Пластифицирана ламарина, ламинирана с PVC в дървесен фладер  
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* Подробности за резултатите от тестванията са достъпни в зоната ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ на интернет страницата www.porta.com.pl

Be Eco
save energy 
i korzystaj z dopłat
www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/

Вратите от колекцията Еко представляват 
иновативна технология. Идеално напаснати 
стойностни елементи, изграждащи една 
система от най-високо качество. Вратите 
Еко ПОЛАР ПАСИВ са чудесно решение за 
пасивни къщи.

Бъдете Еко - пестете 
енергия 

Вратите от колекцията Еко представляват 
иновативна технология. Идеално напаснати 
стойностни елементи, изграждащи една 
система от най-високо качество. Вратите 
Еко ПОЛАР ПАСИВ са чудесно решение за 
пасивни къщи.

Брави с клас на сигурност 4, стъкла с клас на сигурност Р4

 ПРИМЕРНО ДВОЙНО                

Еко ПОЛАР ПАСИВ, модел C.3, стъклен двустранен панел 

дъб 6 (бял)

ДЯСНО ПЛЪТНО

за десни врати

ДЯСНО

за десни врати
ОСТЪКЛЕНИЕ

за десни врати

Остъклената страна е откъм видимата част на пантите.

модел A.5 модел C.3 

стъкло 

двустранно

модел A.4 модел C.4 

стъкло 

двустранно

модел A.3модел A.2модел A.1плътна

Еко ПОЛАР ПАСИВ, модел A.4, Антрацит

Eко ПОЛАР, Еко ПОЛАР ПАСИВ

Ud= 0.7*
W/m2K

КОЕФИЦИЕНТ НА

ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ

НОВ МОДЕЛ
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Неръждаемата стоманена рамка около стъклото е разположена 

едностранно на вратата, винаги откъм външата и страна.

ВАЖНО!

90 - 100

Изберете цвят според индивидуалните си нужди и направете

запитване чрез Порта КОНТРАКТ. Детайли отн.нестандартни

поръчки, виж стр. 198.

 КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

Панелна конструкция от лепена дъбова дървесина. Повърхността е 

покрита с естествен фурнир. В рамката на крилото има стоманен профил, 

който увеличава здравината на конструкцията. Двукамерен стъклопакет 

(U=0,5 Wm2K) огледално кафяво. Рамка на остъклението от неръждаема стомана, 

от едната страна на вратата. Прагът е изработен от лепена дъбова дървесина и

неръждаема стомана.

Еко ПОЛАР ПАСИВ

– Дебелина на крилото 79 mm

– Три уплътнителя по периферията.

Eко ПОЛАР

– Дебелина на крилото 68 mm

– Два уплътнителя по периферията.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

•  Две независими брави в клас на сигурност 4, регулирани с два отделни 

патрона

• Три панти 3D с възможност за регулиране на три нива

• Термоизолиращ праг – Порта ТермКонтрол**

• Монтажен патрон

• При остъклените модели се използва стъклопакет с топъл кант

• Каса от лепена дъбова дървесина

** Запазено маркетингово наименование.

 КАСИ 

• Каса (с дебелина 93 mm), изработена от многослойно лепена дъбова

 дървесина.

• Френска сглобка от страната на пантите, която подпомага балансирането

 на вратите.

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

• Подробните параметри на топлопроводимост, виж стр. 194.

•  Порта Синерджи** При монтаж с остъкление, рамката на стъклото заедно с

 горната царга и долната царга с прага представляват конструкцията на касата.

• Иновативният метод за захващане на остъклението елиминира появата на

 термомостове и улеснява процеса на монтаж.

• Моделите C4, C3 нямат окапник.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100” 

• комплект с едно стъкло                                                           

• комплект с две стъкла                                                             

термоизолиращ праг

Порта ТермКонтрол**

две многоточкови брави, клас на

противовзломност 4 ENV

френска сглобка от страната на

пантите за противовзломност

двукамерен стъклопакет, клас на

противозломност P4, рамкиран с

неръждаема стомана

стабилизиращо
термоизолационно

изпълнение
Ud=0.7W/m2K
Ud=0.8W/m2K

 Дъб 1  Дъб 2  Дъб 3  Дъб 4  Дъб 5
(златен) 

 Дъб 6
(бял) 

Екстериорна боя на водна основа 

 Антрацит 
(RAL 7024) Табако  Неро 

 

 

 

 

ВРАТИТЕ ЕКО ПОЛАР ПАСИВ

ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА

НА СТАНДАРТ NF15, ОТНАСЯЩ

СЕ ДО МОДЕЛИТЕ ПЛЪТНИ И

ОСТЪКЛЕНИ ВРАТИ



Метални врати EI30

виж стр. 168



10

СТОМАНЕНИ 

ТЕХНИЧЕСКИ 

ВРАТИ
Метал УНИВЕРСАЛ за сервизни помещения 

Mетал БЕЙСИК, Mетал БЕЙСИК ПЛЮС 
Meтал СОЛИД

Meтални EI 30, EI 60

Стоманените врати, произвеждани в най-новата ни фабрика „Порта Стийл” в 
Елк имат широк обхват от приложения: като се започне от използването им 

в складови и сервизни помещени (мази, тавански килери и др.), след това се 
премине през влагането им в инвестиционни проекти, и накрая се стигне до 

поставянето им на места, където са необходими пожароустойчиви врати с цел 
забавяне реакцията на огъня до 60 минути.

Продукт 
Порта Стийл

Повече детайли и информация ще намерите 
в каталога СТОМАНЕНИ ВРАТИ - ЕКСТЕРИОРНИ И ТЕХНИЧЕСКИ

 porta.com.pl/do-pobrania
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Цената включва::
• крило
• каса
• дръжка
• брава

Промишлен образец

W.121254i

изглед на крилото отпред излгед на крилото отзад

Поцинкованите масивни врати 
с универсално предназначение 
са идеални за търговски и 
индустриални помещения, 
а също за избени и тавански 
складови помещения.

Метал УНИВЕРСАЛ, Сиви

  ПОЦИНКОВАНА

ЛАМАРИНА

Метал УНИВЕРСАЛ - врати за 
сервизни помещения

гнездо

за пантата

насрещник насрещник

гнездо

за пантата

гнездо

за пантата

гнездо

за пантата

дясна или лява?
универсална!

Продукт 
Порта Стийл
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www.porta.com.pl/dm/uniwersalne_montaz.wmv

4 ПРЕДИМСТВА,
СЪБРАНИ В 1 

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

70 - 90ляво / дясно

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

• Крило (лакирана ламарина, поцинкована)

• Вентилационна решетка (опция)

• Две стандартни щифт панти

• Секретна брава

• Икономична, пластмасова дръжка с кръгъл шилд и розетка

• Ъглова метална каса

 КАСА 

• Ъглова метална каса с ширина на профила 48 mm, изработена от стоманена  

 ламарина, двустранно горещо поцинкована, с дебелина 0,8 mm.

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  Благодарение на симетричната конструкция на вратата и универсалния обков 

(брава, панти) има възможност за десен или ляв монтаж.

• Поцинкован метален лист, подсилен на три нива.

вентилационна решетка дръжка

Поцинкована ламарина 

Бял  
(RAL 9016)

Сив
(RAL 7047)

Кремав 
(RAL 1001)

Кафяв 
(RAL 8028)

Син 
(RAL 5005)

Полиестерна Боя  

Антрацит 
HPL/CPL
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Икономично решение, но с добри 
експлоатационни параметри. 
Поцинкованата ламарина 
гарантира дълготрайност и 
надеждност.

Mетал БЕЙСИК, Сивa (RAL 7035)

Mетал БЕЙСИК ПЛЮС, Поцинкована ламарина, 

Сиви (RAL 7035)
щифтови, полушарнирни панти фалц

брава и дръжка метална каса

За интериорна врата 

Метал БЕЙСИК в цената на 

комплекта са включени:
• крило
• каса
• дръжка 
• конструкция от поцинкована ламарина 

  ПОЦИНКОВАНА

ЛАМАРИНА

Mетал БЕЙСИК, Mетал БЕЙСИК ПЛЮС

Продукт 
Порта Стийл

За екстериорна врата Метал БЕЙСИК ПЛЮС 
в цената на комплекта са включени:
• крило;

• каса;

• праг;

• дръжка;

• конструкция от поцинкована ламарина

НОВОСТ
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 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

• Крило (ламарина с дебелина 0.5 mm: поцинкована  или поцикована и покрита с  

 полиестер)

• Две щифтови, полушарнирни панти „Стандарт”

• Секретна за секретна ключалка

• Комплект дръжки с шилд на розетки

• Каса (поцинкована ламарина или поцинкована ламарина с покритие)

• Праг (Метал БЕЙСИК ПЛЮС)

• Водобран (Метал БЕЙСИК ПЛЮС, опция срещу доплащане)

 КРИЛО МЕТАЛ БЕЙСИК - КОМПОНЕНТИ 

• Крило (прахово лакирана ламарина с дебелина 0,5 mm, полиестерно покритие,  

 поцинковане)

• Две стандартни щифт панти

• Секретна брава

 КАСА 

• Касата е ъглова с профил 44 mm ширина (като Ъглова МАЛКА), изработена от  

 стоманена ламарина с дебелина 1.2 mm, поцинкована или прахово боядисана.

• Касата на вратата Метал БЕЙСИК е оборудвана с уплътнител, а при вратата

 Метал БЕЙСИК ПЛЮС включително и прагът и.

•  Касата се изработва с посока - лява или дясна, за монтаж върху завършена 

подова настилка.

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  Вратите Метал БЕЙСИК се изработват в инвестиционния стандарт (вижте 

таблицата с размери стр. 189, таблица 3).

• Металното крило BASIC е направено по инвестиционен и полски стандарт.

• Вратите Метал БЕЙСИК ПЛЮС, които се отварят навътре, са оборудвани с  

 водобран (виж доплащанията).

 ДОПЛАЩАНЕ 

• водобран (Метал БЕЙСИК ПЛЮС)

• вентилационна решетка (Метал БЕЙСИК) 

Бял  
(RAL 9010)

Антрацит 
(RAL 7024)

Сив  
(RAL 7035)

Кафяв  
(RAL 8017)

Пластифицирана ламарина с полиестерно,  

прахово нанесено покритие в цвят по RAL  

Възможно е изпълнение в нестандартни 

цветове с Порта КОНТРАКТ. За подробности 

относно нестандартните поръчки, 

виж стр. 198.

Поцинкована ламарина 

запълване със стиропорзапълване тип „пчелна пита”

HOBOCT HOBOCT
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Meтал СОЛИД 1, Сиви (RAL 7047)

модел 1 1

модел 3 3

модел 2 22

модел 4 4 модел 5 5

Цената включва:
• крило
• конструкция от поцинкована

Meтал СОЛИД

  ПОЦИНКОВАНА

ЛАМАРИНА

плътнаpełnełne 

Продукт 
Порта Стийл

   Приложение на вратите
•  приложими са при тежки 

експлоатационни условия

•  сервизни помещения

•  промишлени помещения

•  помощни помещения

•  мази

•  гаражи

•  работилници

•  индустриални халета

•  модерен жилищен и офис интериор 
(лофт дизайн)

Meтал СОЛИД, плътни, Сиви (RAL 7047)
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60 - 100120 - 200

възможност за изработка в нестандартни цветове чрез Порта

КОНТРАКТ. Вижте подробностите за нестандартните поръчки,  на nвиж 

стр. 198.

запълване с минерална вата
(U=0,91 W/m2K)

запълване със стиропор
(U=0,88 W/m2 K)

запълване тип „пчелна пита”

 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ  КРИЛО МЕТАЛ БЕЙСИК - КОМПОНЕНТИ 

• Крило (поцинкована ламарина с дебелина 0,6 mm или поцинкована и   

 пластифицирана с прахово насесено полиестерно покритие)

• Две стандартни щифтови, полушарнирни панти (три панти при крило с размер „100”)

• Секретна за секретна ключалка

• Закалено стъкло, прозрачно или матирано

 КАСА 

• ъглова каса МАЛКА; ъглова каса ГОЛЯМА сглобяема

• РЕГУЛИРУЕМА каса (стандарт), РЕГУЛИРУЕМА PS „с кант”

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

• Крилата с пълнеж от стиропор не се предлагат в лакирана версия.

• За крилата с PVC покритие, стъклата се поставят само в плоска неръждаема рамка.

• Възможност за изпълнение на крилата във вариант за двукрили врати с  

 размери по избор от предлаганите размери.

• Крилата за двукрили врати от неръждаема стомана се предлатаг само в оферта  

 та на Порта КОНТРАКТ.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100” (крила от поцинкована ламарина)  

• размер „100” (крила от киселиноустойчива ламарина)  

• полиестерна боя и ламарина с PVC покритие: цвят Антрацит 

• вентилационни отвори или решетка (крила от поцинкована ламарина)

• вентилационна решетка от неръждаема стомана 

• дръжка с шилд тип розетка (ЕДЕЛ)  (стр. 180)

Бял  
(RAL 9016)

Сив
(RAL 7047)

Кремав 
(RAL 1001)

Кафяв 
(RAL 8028)

Син 
(RAL 5005)

Антрацит 
HPL/CPL

Антрацит
шагренов  
(RAL 7024)

Поцинкована ламарина 

Полиестерна Боя  

Киселиноустойчива стомана  

Златен 
Дъб Орех Махагон Антрацит

Пластифицирана ламарина, ламинирана с PVC в дървесен фладер  

 Структура
антрацит 
(RAL 7024) 

*

* до изчерпване на количествата

Поцинкована ламарина 

M
e

та
л

 С
О

Л
И

Д

запълване с минерална 
вълна
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* Подробни резултати от изпитванията са достъпни в рубрика ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ на интернет-страницата www.porta.com.pl

Meтални EI 30, модел 3, Антрацит (RAL 7024)

EI 30
Огнеопорност 30 min.

EI 60
Огнеопорност 60 min.
Димоуплътненост
Акустична изолация Rw=40 dB*

Meтално EI 30, модел 1, Сива (RAL 7047)

EI 30 плътно EI 30 модел 1

EI 60 плътно

EI 30 модел 2

EI 60 модел 1 EI 60 модел 2 EI 60 модел 3

EI 30 модел 3

Цената включва:
• крило
• каса
• дръжка
• конструкция от поцинкована ламарина

  ПОЦИНКОВАНА

ЛАМАРИНА

Meтални EI 30, EI 60

Продукт 
Порта Стийл

 Вратите EI60 са два типа:
Стандарт:
• огнеустойчивост 60 мин.
• механичен клас 3

Тип 1:
• характеристики на врата тип Стандарт
• димоуплътненост Sa, Sm
• акустична изолация Rw=37 dB (37-41 dB)
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80 - 100Sa, Sm Rw 37dB
D1 35

клас 2 клас 3EI60

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО 

• Две триелементни панти, едната е носеща, а другата с вградена пружина , 

която служи за самозатваряне на вратата

• Многоточкова брава със секретно заключванее

• Противовзломен щифт

• Комплект дръжки с шилдове (поръчват се отделно)

• Прозрачно огнеупорно стъкло

 КАСА 

•  Ъглова метална каса с ширина на профила 84 mm (EI30) и 110 mm (EI60). 

Изработена от стоманена ламарина, двустранно горещо поцинкована, с 

дебелина 1,5 mm. Касата е оборудвана с праг от неръждаема стомана (отнася 

се за тип 1), уплътняващо уплътнение, раздуващо се под влияние на висока 

температура.

•  Възможност за поръчка на касата в два варианта:

–  като каса с определена посока (лява/дясна) - за полагане върху готов под

– ниво „0”, праг срещу доплащане (EI 30 и EI 60).

 –  като универсална каса - за циментиране в пода - ниво „-30”, оборудвана с 

– с прагов елемент (EI 30).

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  В случай, че бъдат използвани обкови, различни от предлаганите от фирма 

ПОРТА, трябва да бъдат спазвани препоръките, описани в гаранционната карта. 

•  За да бъдат спазени условията на Техническото одобрение на вратите с 

външно предназначение, при остъклените образци е необходимо да се 

използват стъкла със специални параметри - цената и срокът на изпълнение 

трябва да бъдат уточнени с отдел Порта КОНТРАКТ, виж стр. 198.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• размер „100” за метални крила EI60  

• огнеупорна шпионка 

• метален праг (EI30) 

• подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за самозатваряне

самозатваряща се панта брава

 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МЕТАЛНИТЕ ВРАТИ EI30, EI60: 

• сгради за обществено ползване

• хотели, пансиони

• врати за котелни помещения

• врати за гаражни помещения 

възможност за изработка в нестандартни цветове чрез Порта

КОНТРАКТ. Вижте подробностите за нестандартните поръчки, 

на nвиж стр. 198.

Бял  
(RAL 9016)

Сив
(RAL 7047)

Кремав 
(RAL 1001)

Кафяв 
(RAL 8028)

Полиестерна Боя  

 Структура
антрацит 
(RAL 7024) 

EI30

 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

запълване с минерална вата
(U=0,91 W/m2 K)



Регулируема каса

виж стр. 172
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СТОМАНЕНИ 

КАСИ

Метална Регулируема
Метална Регулируема ПС с прави ъгли

Метална каса ФАСТ
Meтална ъглова МАЛКА, ГОЛЯМА

Meтална Ъглова ГОЛЯМА сглобяема

Разнообразната ни гама от каси за врати ПОРТА СТИЙЛ, 
с богатството си от атипични решения, със сигурност ще 

отговори на Вашите изисквания и ще получи одобрението Ви. 
В търговското ни предложение ще намерите най-новата ни 
метална каса Порта ФАСТ, която ще Ви осигури бърз и чист 

монтажен процес, без необходимост от пробиване 
и ползване на монтажна пяна.

Продукт 
Порта Стийл

По-подробна информация можете да намерите 
в каталога на СТОМАНЕНИ КАСИ.

porta.com.pl/do-pobrania
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

 РАЗРЕЗ НА КАСАТА

Интериорна метална 
каса

Касата може да бъде използвана практически 
във всички видове помещения - жилищни, 
офисни, хотели, промишлени предприятия, 
навсякъде, където е необходима по-повишена 
износоустойчивост.

външна страна

Метална Регулируема,
Метална Регулируема ПС с прави ъгли

  ПОЦИНКОВАНА

ЛАМАРИНА

Грундова боя 

за индивидуално боядисване

Полиестерна боя

външна страна

Регулируема каса

Регулируема каса с прави ъгли

Мостри от цветовете вижте на стр. 200 - 207.

Продукт 
Порта Стийл
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 ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНИ С РАЗЛИЧНИ ДЕБЕЛИНИ

дебелина на 
стената

интервал на 
регулация

ДИАПАЗОНИ НА 
ОБХВАЩАНЕ НА 
СТЕНАТА

A 95 ÷ 120 mm

B 121 ÷ 145 mm

C 146 ÷ 170 mm

D 171 ÷ 195 mm

E 196 ÷ 220 mm

F 221 ÷ 245 mm

G 246 ÷ 270 mm

H 271 ÷ 295 mm

РЕГУЛИРУЕМА

 КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА 

Регулируемата каса е изработена от висококачествена поцинкована или 1,2 mm 

(Регулируема с прави ъгли).

Касата се състои от:

•  основна част - фалцова (с панти и отвори за насрещник на брава), която се 

фиксира към стената,

• допълнителна част, обличаща остатъка от дебелината на стената,

• уплътнение по цялата обиколка,

• щифт панти.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТA 

• две щифтови, полушарнирни панти стандарт

• три панти за каса с размери „100” и „110”

• имбус ключ

•  гумено уплътнение по хоризонтала и вертикалите на касата в цвят сив, кафяв, 

кремав или антрацит

• дюбели -  за монтаж на касата с анкериране в зидани стени

• самонарезни винтове - за монтаж на касата на гипскартонена стена

 РАЗМЕР НА КАСАТА, виж стр. 188, Таблица 2 

• „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” и „120” ÷ „200”

За полагане върху готова основа, ниво „0”.

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  Монтажът на касите трабва да се извършва в стаи с окончателно завършени 

стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).

•  Полиестерната боя RAL Антрацит HPL / CPL е предназначена за крила в 

HPL / CPL Антрацит.

•  Размери „80” и „90” в инвестиционна норма (светъл отвор 800, 900 мм) 

е на разположение като стандарт - без допълнително заплащане.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• pегулируем насрещник

• Подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за    

 самозатваряне 

• Праг от неръждаема стомана (стр. 185)

дебелина на 
стената

интервал на 
регулация
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 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Метална каса за бърз 
монтаж 

Касата е предназначена за интериорни крила и 
монтаж в гипсокартонени стени.

Предимство на касата ФАСТ е бързият и чист 
монтаж, който не изисква пробиване на отвори 
и използване на монтажна пяна.

 РАЗРЕЗ НА КАСАТА

Метална каса ФАСТ

  ПОЦИНКОВАНА

ЛАМАРИНА

Продукт 
Порта Стийл

бързо свързване на елементите 

на касата без необходимост от 

завинтване на ъглите

монтаж върху стени от гипсокартон

с широчина 100, 125, 150 mm

НОВОCT

Грундова боя 

за индивидуално боядисване

Полиестерна боя

Мостри от цветовете вижте на стр. 200 - 207.
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 КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА 

Касата е изработена от висококачествена поцинкована ламарина с дебелина 

1,2 mm. Конструкцията на касата позволява „сух монтаж” в стени от гипсокартон 

с ширина 100, 120 и 150 mm. Касата се произвежда и доставя на клиента под 

формата на отделни елементи, предназначени за сглобяване и монтаж на място.

Касата се състои от:

•  Вертикален комплект (шарнирна страница и страница с насрещник) и 

аксесоари (включващи монтажни анкери за стени от гипсокартон, панти за 

касата, водачи, уплътнение по обиколката на касата)

• Хоризонтален елемент - трегер

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТЕ 

• Две или три щифтови, полушарнирни панти (част от касата)

• Три панти за каса с размери „100”

• Уплътнение от термопластичен еластомер от всички страни на касата

• Специални монтажни анкери за гипсокартон (2 броя)

 РАЗМЕР НА КАСАТА, виж стр. 188, Таблица 2 

• „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

За полагане върху готова подова подова настилка, ниво „0”.

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

•  Монтажът на касите трябва да се извършва при напълно завършени стени 

(напр. тапети) и под (напр. паркет).

•  Размерите „80” и „90” съгласно инвестиционния стандарт (светъл отвор 

800 mm, 900 mm) се предлагат като стандартни - без допълнително заплащане.

• Монтажът се осъществява без пяна и без разпробиване на отвори в стената.

 ДОПЛАЩАНЕ 

•  допълнителни специални монтажни котви (2 бр.)  

• Подсилване на крилото с цел монтаж върху него на автомат за    

 самозатваряне  

• праг от неръждаема стомана (стр. 185)

ДИАПАЗОНИ НА 
ОБХВАЩАНЕ НА 
СТЕНАТА

100 mm

125 mm

150 mm

Подробностите за монтажа са описани в инструкциите 

за монтаж.

ВЕРТИКАЛНА ЦАРГА - СТРАНИЦАТА С 
ПАНТИТЕ

ХОРИЗОНТАЛНА ЦАРГА - ГОРНА 
СТРАНИЦА

1 2

ВЕРТИКАЛНА ЦАРГА - СТРАНИЦАТА С 
НАСРЕЩНИКА

3

Вижте подробното видео за 

монтаж на каса ФАСТ

Продукт 
Порта Стийл

9 МИНУТИБЕЗ УПОТРЕБА 
НА ПЯНАБЕЗ ПРОБИВАНЕ

  ПОЦИНКОВАНА

ЛАМАРИНА

БЕЗ ПРАХ
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 РАЗРЕЗ НА КАСАТА

 НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Метални интериорни 
КАСА

Висококачествен продукт, който може да бъде 
прилаган там, където вратите са изложени на 
риск от огън, корозия и други външни фактори.

Благодарение на автоматизираната линия 
за прахово боядисване повърхността на 
ламарината, използвана за направата на касата, е 
идеално равна и защитена от корозия. 

ъглова ГОЛЯМАъглова МАЛКА

Meтална Ъглова МАЛКА, ГОЛЯМА
Meтална Ъглова ГОЛЯМА сглобяема

  ПОЦИНКОВАНА

ЛАМАРИНА

Полиестерна боя

пластифицирана стоманена ламарина, ламинирана PVC 

Поцинкована ламарина 

Мостри от цветовете вижте на стр. 200 - 207.

ъглова ГОЛЯМА, сглобяема ъглова ГОЛЯМА от 

киселиноустойчива ламарина

Продукт 
Порта Стийл

Грундова боя 

за индивидуално боядисване
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 ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ

 КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА 

Ъгловите каси (МАЛКА и ГОЛЯМА) са изработени от поцинкована стомана с 

дебелина 1,2 mm. Касите се предлагат като универсални или леви и десни. 

Ширината на профила на касата е 44 mm (ъглова МАЛКА) или 105 mm (ъглова 

ГОЛЯМА). Сглобяемите каси могат да бъдат във вариант от неръждаема 

(киселиноустойчива) стоманена ламарина, шлифована (профил 100 mm) или от 

стоманена поцинкована ламарина, покрита с материал имитация на дърво от 

PVC (профил 80 mm). Касите се произвеждат и доставят на клиента под формата 

на отделни елементи, опаковани в кашон и предназначени за сглобяване и 

монтаж на място.

 АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТЕ 

ГОЛЯМА, МАЛКА и сглобяема за монтаж на зидани стени:
• две или три щифтови, полушарнирни панти Стандарт

• три панти за каса с размери „100” и „110”

• имбус ключ

• гумено уплътнение от всички страни на касата с цвят бежов, сив, кафяв или  

 антрацит

•  анкери, улесняващи монтажа (ъглова МАЛКА)

Ъглова ГОЛЯМА за монтаж на гипсокартонена стена:
• две или три щифтови, полушарнирни панти Стандарт

• три панти за каси с размери „100”

• имбус ключ

• гумено уплътнение от всички страни на касата с цвят бежов, сив, кафяв или антрацит

•  специални анкери за гипсокартон, улесняващи монтажа (за максимална 

ширина на стената 150 mm)

 РАЗМЕР НА КАСАТА, виж стр. 188, Таблица 2 

• „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” и „120” ÷ „200”1

Предлагат се в два варианта:

• За полагане върху готова под, ниво „0”

• За вграждане в подовата замазка, ниво „-30”

 ЗАБЕЛЕЖКИ 

• За профил „80” на сглобяема каса пластифицирана с PVC няма опция за  

 разширяване на профила.

•  Новата полиестерна боя RAL Антрацит HPL/CPL е предназначена за крила с 

покрите HPL/CPL Антрацит.

 ДОПЛАЩАНЕ 

• монтажни дюбели (ъглова ГОЛЯМА)

• Регулируем насрещник (Ъглова ГОЛЯМА) 

• Удължаване на профила на касата от 110 до 390 mm

• Подсилване на касата с цел монтаж върху нея на автомат за    

 самозатваряне  

• Праг от неръждаема стомана (стр. 185)

1 Размерите не са налични за ъглова МАЛКА и киселинноустойчива стоманени каси.

ъглова малка каса монтаж без допълнителни

крепежни елементи

голяма ъглова каса

монтаж с дюбели

голяма ъглова каса

монтаж върху стена

от гипскартон



дръжка КАРО, сребриста матирана

 виж стр. 180
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АКСЕСОАРИ, РАЗМЕРИ,

ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ

Дръжки
Стъкла; Первази и вентилация

Панти и брави; Допълнителни аксесоари
Технически чертежи; Размери на вратите в табличен вид

Видове конструкции
Подробности за техническите параметри

Порта КОНТРАКТ
Класификация Порта; Цветова палитра

Допълнителна информация 

Мостри на цветовете Нашите експерти препоръчват широка 
гама от дръжки за врати и аксесоари, които представляват 

чудесно допълнение към вратите Порта и идеално подхождат 
към съответните продукти.
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 ОФИС

 КАРО

 НЕКСТ

 АКЦЕНТ

 Дръжки 

 МОДЕРН

Поради технологията на печата цветът на рекламирания 
продукт може да се различа ва от действителниłя.

Метална дръжка с розетка

обикновена, секретна, със заключалка за баня/тоалетна

Метална дръжка с розетка

обикновена, секретна, със заключалка за баня/тоалетна

Метална дръжка с розетка

обикновена, секретна, със заключалка за баня/тоалетна

Метална дръжка с розетка

обикновена, секретна, със заключалка за баня/тоалетна

Метална дръжка с розетка

обикновена, секретна, със заключалка за баня/тоалетна

сребриста-матиранасребриста златиста-матирана *златиста *

* до изчерпване на количествата

* до изчерпване на количествата

* до изчерпване на количествата

* до изчерпване на количествата

* до изчерпване на количествата

 РОЯЛ
Метална дръжка (72)

обикновена, секретна, 
със заключалка за баня/тоалетна

сребърна патинирана златна антична

сребриста-матиранасребриста златиста-матирана *златиста *

сребриста-матиранасребриста златиста-матирана *златиста *

сребриста-матиранасребриста златиста-матирана *златиста *

сребриста-матиранасребриста златиста-матирана *златиста *



181

Д
р

ъ
ж

к
и

 Дръжки 

 ЕЛЕГАНТ HOBOCT

 СИМПЪЛ HOBOCT

Тънка, 6 mm 

розетка в модерна 

и елегантна форма.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Тънка, 6 mm 

розетка в модерна 

и елегантна форма.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Метална дръжка с тънка розетка 6 mm

обикновена, секретна, със заключалка за баня/тоалетна

Метална дръжка с тънка розетка 6 mm

обикновена, секретна, със заключалка за баня/тоалетна

сребриста бяла черна

сребриста бяла черна

 МИНИ ПЛЮС

 ЕДЕЛ

Пластмасова дръжка (72)

черна (обикновена, патент)

Дръжка (72)

секретна, със заключалка 
за баня/тоалетна

черна

неръждавейка

Интелигентна ключалка - ЙЕЙЛ ENTR Y2000FP, 
Блутут с ниска консумация на енергия, IP44

Отворете вратата, като използвате смартфон, 
дистанционно управление, тъчпад четец и четец 
на пръстови отпечатъци (тези аксесоари не са 
включени, но могат да бъдат закупени отделно).

 ЙЕЙЛ HOBOCT

   ПОРТА СЕЙФ
(ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС III)

HOBOCT

инокс (F6) златна (F3)* титан (F9) кафява (F4)*

* до изчерпване на количествата

Метална Дръжка
със стандартна ръкохватка, с ръкохватка „топка“, горен шилд

 АРРОУ

обикновена, секретна, със заключалка за баня/тоалетна

HOBOCT

инокс златна

  АРК

обикновена, секретна, със заключалка за баня/тоалетна

HOBOCT

инокс златна
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 Дръжки 

 ПОРТА АГАТ (ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС I)
Метална Дръжка (72)

със стандартна ръкохватка, с ръкохватка „топка“, горен шилд

кафявасребърна

 ПОРТА АГАТ ПЛЮС (ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС I)

инокс

HOBOCT

Метална Дръжка
със стандартна ръкохватка, с ръкохватка „топка“, горен шилд

   ПОРТА ГРАНИТ (ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС III)

* до изчерпване на количествата

 ПОРТА ГРАНИТ ПЛЮС (ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС III)

инокс (F6) титан (F9)

HOBOCT

Метална Дръжка
със стандартна ръкохватка, с ръкохватка „топка“, горен шилд

Метална Дръжка
със стандартна ръкохватка, с ръкохватка „топка“, горен шилд

инокс (F6) златна (F3) титан (F9) кафява (F4)*

 ПОРТА ОПАЛ  (ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС II)
Метална Дръжка (72)

със стандартна ръкохватка, с ръкохватка „топка“, горен шилд

инокс (F6) златна (F3) титан (F9) кафява (F4)*

* до изчерпване на количествата

 ПОРТА ОПАЛ ПЛЮС (ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС II)

инокс (F6)

HOBOCT

Метална Дръжка
със стандартна ръкохватка, с ръкохватка „топка“, горен шилд



183

С
Т

Ъ
К

Л
А

Стъкла 

 ВИДОВЕ СТЪКЛА

Виладора A Виладора B

Стъкло прозрачна „решетка“Матово стъкло

Стъкло матова „рамка“

Стъкло матова „вълна“

Стъкло матова „зебра“ Стъкло „стълба“ (ефект на сатен)

Стъкло „чинчила”

 Стъкло MasterCarre

Стъкло „щори”

 ВИДОВЕ СТЪКЛА

МОДЕЛ НА КРИЛОТО

Стъкло „зебра” Стъкло „решетка”

„70” „80” „90” „70” „80” „90”

Порта ФОКУС група 2 • • • • • •
Порта ФИТ група H • • •
Порта НОВА групи: 1, 2, 3, 4, 5 • • •
Порта CPL групи: 1, 5 • • •
Порта КОНЦЕПТ група C, H, K • • •
Натура КЛАСИК  група 1 (без 1.4) и група 5 • • •
Натура ТРЕНД групи A, B • • • • • •
Натура СПЕЙС • • • • • •
Натура КОНЦЕПТ групи C, K • • •
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Первази и аксесоари за вентилация 

 ПЕРВАЗИ  ЛАЙСНИ ЗА ПОД ГРАНДЕ

прави
первази

заоблени 
первази

полукръгли фризове
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

 ВЕНТИЛАЦИОННИ АКСЕСОАРИ

 КРЪГЛО СТЪКЛО ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Вентилационни
отвори на I ред
(различни цветове)

Вентилационни
отвори на II 
реда (различни цветове)

Вентилационен подрез

Вентилационни отвори

Налични цветове: 
златиста, сребриста, златиста-матирана, сребриста-матирана

Вентилационна решетка с рамка (различни цветове)

Решетката отговаря на изискванията за вентилация на баня 
съгласно строителните разпоредби.

Вентилационен прорез

Кръгъл люк се предлага само за крила, изработени от перфорирано ПДЧ, за следните 
плоски модели: МИНИМАКС, Порта ДЕКОР, Порта CPL, ЕНДУРО, Порта НОВА, 
Порта ЛАЙН, Натура КЛАСИК, Натура ЛАЙН.

Вътрешният диаметър възлиза на 250 mm за крила „60” и „70” и 300 mm за останалите 
размери. Може да бъде избрано прозрачно или матирано стъкло, клас на сигурност 2 с 
дебелина 6 mm.

2070 mm

12 mm
100 mm

Слой грунд (преди 
боядисване) или фин бял кит

Акрилна UV боя
(RAL 9003)

Подготовка за скъсяване 
на крилото (максимум до 
60 mm)
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Панти и дeкoративни капачки 

 ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

Кръгла дръжка за 
плъзгаща се врата - в 
цената на крилото, 
цветове: сребърен и 
златен

Брава със заключване и 
странични ръкохватки и 
челна дръжка за плъзгаща 
се врата: Предлага се в 
цветове: златен, матов 
златен, сребърен, матов 
сребърен

Механизъм за 
самозатваряне:
• сребрист или 

кафяв

Праг от неръждаема стомана за каси Порта:
стандартен (90 mm)
разширен (120 mm)
за двукрили врати:

стандартен (90 mm)  
разширен (120 mm) 

 ПАНТИ И КАПАЧЕТА ЗА ПАНТИ

Панти ПРАЙМ (комплект 1 панта):
• златиста, сребриста, златиста-матирана, сребриста-матирана

Декоративни капачки за панти Виладора (комплет за 1 бр панта):
• Лъскаво златисто, лъскаво сребристо, антично златисто

Декоративни капачки за панти Стандарт на вътрешни врати (комплект за 1 бр панта):
• златисти и сребристи matowy, chrom połysk
• бял

Панти 3D - част за крилото и за касата

• златиста, сребриста, сребриста-матирана

Панти Стандарт (комплект 1 панта):
• златисти и сребристи

Панта Стандарт за метална 
каса

Брава ПРАЙМ:
с челна планка в сребрист
или златист цвят при
колекциите със синтетично
покритие езикът на
ключалката е в цвят матиран
инокс при колекциите с
естествено покритие,
езикът на ключалката е
полиран в сребрист цвят.

Магнитна брава с чело от 
неръждаема стомана 
• за фалцови и безфалцови 

крила

Регулируем насрещник за 
безфалцови крила.

Към бравата предлагаме 
избор на панти с цвят 
матово сребро.

Продълговата вкопана ръкохватка:
златиста, сребриста, златиста-матирана, 
сребриста-матирана

Широкоъгълна 
шпионка, цвят: 
сребро 

Две противовзломни
секретни ключлки с
еднаква секретност, клас B
• Златист, сребрист
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 Технически чертежи

13 mm

26 mm

14 mm

16
6

SZ + 152

SZ + 76

60

SZ30

SZ + 76

65

H
Z –

 2
2

H
Z +

 1
44

H
Z

13 mm

26 mm

14 mm

r = 6 mm

   НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ – Илюс трация
спримери за вграждане в стена

  НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ – РАЗМЕРИ

Размер А:
До 1020 мм* – размери от „40”
до „100” и двоен размер, чиято сума
не надвишава ‘90” (напр. 60+30)

Размер B:
Над 1021 мм* – размер „110” и двоен
размер, чиято сума е от „100” до „220” (напр 60+40)
* размер за стъкло

подробности вижте на страница 190, таблица 6

  КРИЛО С ОГЛЕДАЛО ПРИ ЕДНОКРИЛА ПЛЪЗГАЩА СЕ ВРАТА

 ФАЛЦ НА КРИЛОТО

 МОДУЛ РЕТРО (с каса Порта СИСТЕМ)

За определяне на MS (характеристики 19, 20)
ОГЛЕДАЛО

ОГЛЕДАЛО

За определяне на MW (характеристики 19, 20)

ОГЛЕДАЛО

ОГЛЕДАЛО

  КРИЛО С ОГЛЕДАЛО ПРИ ПЛЪЗГАЩА СЕ СИСТЕМА КОМПАКТ

За определяне на MS (характеристики 19, 20)
ОГЛЕДАЛО

ОГЛЕДАЛО

За определяне на MW (характеристики 19, 20)

ОГЛЕДАЛО

ОГЛЕДАЛО

ОГЛЕДАЛО

 КРИЛА С ОГЛЕДАЛО ПРИ ДВУКРИЛА ПЛЪЗГАЩА СЕ СИСТЕМА КОМПАКТ

За определяне на MS (характеристики 19, 20)

За определяне на MW (характеристики 19, 20)
ОГЛЕДАЛО

активно крило активно крило

активно крило активно крило
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Монтажни размери на вратите 

H
S

H
Z

H
0

O
W

MG

OS

SZ

S0

SS

BG

MS

SB

DS

10±3 mm

44

S0

OS

H
Z

H
0

H
S

O
W

H
B

SB

SS

SZ

DS

10
0

SC

SS

OS

SB

S0
SZ

H
Z

H
0

H
S

O
W

H
B

H
C

DS

H
Z

H
S

O
W

H
B

H
0

MGSZ
S0
SB
OS

SS
MS

BG

H
Z

H
0

H
S

O
W

H
B

OS

SZ

S0

SS

SB

DS

60

22

80

10±3 mm

H
Z

H
0

H
S

O
W

H
B

OS

SZ

S0

SS

SB

DS

22

10±3 mm

H
Z

H
0

H
S

O
W

H
B

OS

SZ

S0

SS

SB

DS

22

10±3 mm
H

Z

H
0

H
S

O
W

H
B

OS

SZ

S0

SS

SB

DS

10±3 mm

  КАСА МИНИМАКС   КАСА ПОРТА СИСТЕМ   КАСА ПОРТ А СИСТЕ М ЕЛЕГАНС

  КАСА ЛЕВЪЛ   ЪГЛОВА МЕТАЛНА КАСА   ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА ПОРТА

  СИСТЕМА ЗА ПЛЪЗГАНЕ КОМПАКТ  ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА МЕТАЛ

ВНИМАНИЕ! Начинът на изчисляване на двукрилните врати е посочен в забележките на стр. 189

  ЛЕГЕНДА

S
S

обща ширина на дървеното крило (заедно с фалцовете)

H
S 

обща височина на дървеното крило (заедно с фалцовете)

D
S
 дебелина на дървеното крило

S
0

ширина на отвора в стената, подготвен за монтаж на касата

H
0 

височина на отвора в стената, необходима за поставяне на касата, измерена от 
завършеното ниво на пода

O
S

чист отвор за преминаване през касата (при врати АЛФА, БЕТА и гардеробни,  
дебелината на крилото, окачено на касата, намалява това

O
W

височина в светлия отвор на касата (измервана от нивото на завършения под)

S
B 

ширина на касата, размерът не включва лайсните

H
B 

габаритен размер на касата във височина без первазите

S
Z 

ширина на касата с первазите

H
Z
 височина на касата с первазите

M
S 

ширина на релсите на плъзгащата се система

M
G 

дебелина на релсите на плъзгащата се система

B
G

дебелина на спиращата греда на плъзгащата се система

T
S/W

 допуски в ширината / височината на отвора в стената

S
C 

ширина на отвора в стената, необходим за монтаж на плъзгащата се система

H
C

височина на отвора в стената, необходим за монтаж на плъзгащата се система 
(измервана от нивото на завършения под)
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Размери на вратите в табличен вид
ПОЛСКИ СТАНДАРТ (ПОЛСКА НОРМА) 

  ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ С ДЪРВЕНИ КАСИ ТАБЛИЦА 1

ВИДОВЕ КАСИ РАЗМЕР S
S

H
S

D
S

S
0

H
0

O
S

O
W

S
B

H
B

S
Z
 (6) S

Z
 (8) H

Z
T

S|W

с каси:
Минимакс 60 mm
Минимакс 100 mm
MDF в естествен фурнир

60 644

2030 40

710

2075

602

2016

690

2060

800 –

2115 +20 / +10
70 744 810 702 790 900 –
80 844 910 802 890 1000 –
90 944 1010 902 990 1100 –

100 1044 1110 1002 1090 1200 –

с каси:
Порта СИСТЕМ

60 644 

2030 40

680

2060

602

2016

646 

2038

746 786
винкел
(6) / (8)
2088 / 
2108

+20 / +10

70 744 780 702 746 846 886
80 844 880 802 846 946 986
90 944 980 902 946 1046 1086

100 1044 1080 1002 1046 1146 1186
110 1144 1180 1102 1146 1246 1286

с каси:
Порта СИСТЕМ 
ЕЛЕГАНС / ЛЕВЪЛ

60 618

 2017 40

680

2060

602

2016

646 

2038 / 
2046

– 786 2108 /
горен 
панел

(20) / (100) 
2228/3028

+20 / +10
70 718 780 702 746 – 886
80 818 880 802 846 – 986
90 918 980 902 946 – 1086

100 1018 1080 1002 1046 – 1186

с каси:
РЕНОВА**

60 644 

 2030 40

596

2016

558

1994

584

2007

746 –

2088 +15 / -6

70 744 696 658 684 846 –
80 844 796 758 784 946 –
90 944 896 858 884 1046 –

100 1044 996 958 984 1146 –
110 1144 1096 1058 1084 1246 –

с каси: 
Виладора МОДЕРН 
стандартна версия 2.0 / 2.2 
(винкел 80 / 100)

60 618

2017 / 
2200 40

680

2060 / 
2243

600

2016 / 
2199

646

2039 / 
2222

– 787 / 827

2109 / 
2312 +20 / +10

70 718 780 700 746 – 887 / 927
80 818 880 800 846 – 987 / 1027
90 918 980 900 946 – 1087 / 1127

100 1018 1080 1000 1046 – 1187 / 1227

с каси: 
Виладора РЕТРО

60 644

2030 40

680

2060

602

2016

646

2038

– 789

2110 +20 / +10
70 744 780 702 746 – 889
80 844 880 802 846 – 989
90 944 980 902 946 – 1089

100 1044 1080 1002 1046 – 1189

ЗАБЕЛЕЖКА: Размерите SZ
 и HZ

 за каси с покритие естествен фурнир са дадени с толеранс от -1 мм / +3 мм.

  ВЪТРЕШНИ ВХОДНИ ВРАТИ С МЕТАЛНИ КАСИ ТАБЛИЦА 2

ВИДОВЕ КАСИ РАЗМЕР S
S

H
S

D
S

S
0

H
0

O
S

O
W

S
B

H
B

S
Z

H
Z

T
S/W

с каси:
Ъглова МАЛКА

60 644

2030 40

650

2045

596

2016

629

2033

686

2061 ±10 /±5
70 744 750 696 729 786
80* 844 850 796 829 886
90* 944 950 896 929 986
100 1044 1050 996 1029 1086

с каси:
Ъглова ГОЛЯМА за масивни 
стени и ъглова ГОЛЯМА 
СГЛОБЯЕМА от неръждаема 
стомана

60 644

2030 40

675

2055

596

2016

656

2046

686

2061 ±10 /±5

70 744 775 696 756 786
80* 844 875 796 856 886
90* 944 975 896 956 986
100 1044 1075 996 1056 1086
110 1144 1175 1096 1156 1186

с каси:
Ъглова ГОЛЯМА 
СГЛОБЯЕМА с покритие/
фурнир PVC

60 644

2030 40

675

2055

596

2016

656

2046

706

2071 ±10 /±5

70 744 775 696 756 806
80* 844 875 796 856 906
90* 944 975 896 956 1006
100 1044 1075 996 1056 1106
110 1144 1175 1096 1156 1206

с каси:
Ъглова ГОЛЯМА за 
гипсокартон

60 644

2030 40

680

2055

596

2016

656

2046

686

2061 +10 /+5

70 744 780 696 756 786
80* 844 880 796 856 886
90* 944 980 896 956 986
100 1044 1080 996 1056 1086
110 1144 1180 1096 1156 1186

с каси:
РЕГУЛИРУЕМА

60 644

2030 40

700

2070

596

2016

680

2058

716

2076 –10 /–5

70 744 800 696 780 816
80* 844 900 796 880 916
90* 944 1000 896 980 1016
100 1044 1100 996 1080 1116
110 1144 1200 1096 1180 1216

с каси:
РЕГУЛИРУЕМА ПС „прав
ръб”

60 644

2030 40

700

2070

596

2016

679

2058

736

2086 -10/-5
70 744 800 696 779 836
80* 844 900 796 879 936
90* 944 1000 896 979 1036
100 1044 1100 996 1079 1136

с каси:
ФАСТ

60 644

2030 40

680

2058

596

2016

716

2076

716

2076 +-10/+-5
70 744 780 696 816 816
80 844 880 796 916 916
90 944 980 896 1016 1016

100 1044 1080 1096 1116 1116

*ВНИМАНИЕ!  Поръчки по инвестиционния стандарт (светъл отвор 800, 900 mm) - се предлагат стандартно без доплащане (инвестиционен стандарт - към S0 

трябва да се добавят 8 mm). Напомняме също така да подберете размер на крилата, подходящ за този комплект.

** S0 / H0 – означава ширина / височина, измерена в светлия отвор на старата метална каса TS/W - допуск + 15 mm зависи от конструкцията на старата каса.
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Размери на вратите в табличен вид
ПОЛСКИ СТАНДАРТ (ПОЛСКА НОРМА)  

  ВЪТРЕШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ ТАБЛИЦА 3

ВИДОВЕ КАСИ РАЗМЕР S
S

H
S

D
S

S
0

H
0

O
S

O
W

S
B

H
B

S
Z

S
Z
 (8) H

Z
T

S / W

Rw = 27 dB
c каса Порта СИСТЕМ

60 644

2030 40 / 44

680

2060

602

2016

646

2038

746 786
винкел
(6) / (8)
2088 / 
2108

+20 / +10

70 744 780 702 746 846 886

80 844 880 802 846 946 986

90 944 980 902 946 1046 1086

100 1044 1080 1002 1046 1146 1186

Rw = 32 dB 
с подсилена 
Порта СИСТЕМ

60 644

2030 44 / 48

680

2060

602

2016

650

2040

746 786
винкел
(6) / (8)
2088 / 
2108

+20 / +10

70 744 780 702 750 846 886

80 844 880 802 850 946 986

90 952 988 910 958 1054 1094

100 1044 1080 1002 1050 1146 1186

Порта САЙЛЪНС Rw=37 dB
с фалц, регулируема

80 844

2030 49

880

2060

802

2016

850

2040

946 986

2088/2108 +20 / +1090 968 1004 926 974 1070 1110

100 1044 1080 1002 1050 1146 1186

Порта САЙЛЪНС Rw=37 dB
без фалц, регулируема

80 818

2017 49

880

2060

801

2016

849

2040

 - 985

 -/2108 +20 / +1090 968 1030 951 999  - 1135

100 1018 1080 1001 1049  - 1185

Порта САЙЛЪНС Rw=37 dB
с фалц, фиксирана

80 844

2030 49

950

2090

802

2017

922

2077

1024 1064

2128/2148 +10 / +590 968 1074 926 1046 1148 1188

100 1044 1150 1002 1122 1224 1264

Порта САЙЛЪНС Rw=37 dB
без фалц, фиксирана

80 818

2017 49

875

2090

801

2017

921

2077

 - 1063

 -/2148 +10 / +590 968 1026 951 1071  - 1213

100 1018 1076 1001 1121  - 1263

Порта САЙЛЪНС Rw=37dB
с фалц, с метална каса

80 844

2030 49

876

2053

796

2013

856

2043

906  -

2068 ±10 / ±590 968 1000 920 980 1030  -

100 1044 1076 996 1056 1106  -

Порта САЙЛЪНС Rw=37dB
без фалц, с метална каса

80 818

2017 49

875

2055

795

2013

855

2043

905  -

2068 +10 / +590 968 1025 945 1005 1055  -

100 1018 1075 995 1055 1105  -

Rw = 42 dB 
с подсилена Порта СИСТЕМ

80 868

2047 69

915

2080

802

2020

872

2056

968 1008 винкел
(6) / (8)

2104 / 2124
+20 / +1090 968 1015 902 972 1068 1108

100 1068 1115 1002 1072 1168 1208

Rw = 42 dB
с каси: MDF

80 868

2047 69

975

2105

802

2021

946

2093

1048 1088 винкел
(6) / (8)

2144 / 2164
+10 / +590 968 1075 902 1046 1148 1188

100 1068 1175 1002 1146 1248 1288

Rw = 42 dB
с каси: метал*

80 888

2047 69

890

2055

810

2015

870

2045

950 –

2085 ±10 / ±590 988 990 910 970 1050 –

100 1088 1090 1010 1070 1150 –

EI 30 
c каса MDF

60 644

2030 44 / 48

750

2090

602

2014

722

2077

824 864
винкел
(6) / (8)
2128 / 
2148

+10 / +5

70 744 850 702 822 924 964

80 844 950 802 922 1024 1064

90 952 1060 910 1030 1132 1172

100 1044 1150 1002 1122 1224 1264

EI 30,
Rw = 27 dB,
Rw = 32 dB
с каси: метал*

60 644

2030
44 / 48
40 / 44
44 / 48

675

2055

596

2013

656

2043

706 –

2068 ±10 / ±5

70 744 775 696 756 806 –

80 844 875 796 856 906 –

90 952 985 904 964 1014 –

100 1044 1075 996 1056 1106 –

EI 60
с дървена каса

60 668

2030 61 / 65

775

2090

627

2017

747

2077

858 –

2133 ±10 / ±5
70 768 875 727 847 958 –

80 868 975 827 947 1058 –

90 968 1075 927 1047 1158 –

EI 60
c каса метал*

60 668

2030 61 / 65

700

2055

622

2013

682

2043

732 –

2068 ±10 / ±5
70 768 800 722 782 832 –

80 868 900 822 882 932 –

90 968 1000 922 982 1032 –

Метални врати EI 30

60 700

2054 53

695

2065

640

2037

673

2053

730 –

2082 ±10 / ±5
70 800 795 740 773 830 –

80 900 895 840 873 930 –

90 1000 995 940 973 1030 –

Метални врати EI 60
80 916

2054 67

930

2075

840

2029

911

2064

977 –

2097 ±10/±590 1016 1030 940 1011 1077 –

100 1116 1130 1040 1111 1177 –

ЕНДУРО

60 644

2030 40

675

2055

596

2016

656

2046

706 –

2071 ±10 / ±5

70 744 775 696 756 806 –

80 844 875 796 856 906 –

90 952 985 904 964 1014 –

100 1044 1075 996 1056 1106 –

ЕНДУРО
с каса летяща

60 618

2017 40

750

2085

638

2030

728

2075

728 –

2075 ±10 / ±5

70 718 850 738 828 828 –

80 818 950 838 928 928 –

90 918 1050 938 1028 1028 –

100 1018 1150 1038 1128 1128 –

АКВА

60 618

2017 40

675

2055

596

2016

656

2046

706 –

2071 ±10 / ±5

70 718 775 696 756 806 –

80 818 875 796 856 906 –

90 926 983 904 964 1006 –

100 1018 1075 996 1056 1106 –

Универсални врати
за индустриални
помещения

70 715

2017 40***

760

2050

700

2018

739

2038

796 –

2066 ±10 / ±580 815 860 800 839 896 –

90 915 960 900 939 996 –

МЕТАЛ БЕЙСИК и МЕТАЛ 
БЕЙСИК ПЛЮС
от ъглова малка каса

80 852

2030 40

860

2045

804

2016

837

2033

894 –

2061 ±10/±590 952 960 904 937 994 –

100 1052 1060 1004 1037 1094 –

*       Когато използвате каса ПРОЕКТ, отворът в стената на ширина (S0) трябва да бъде по-голям с 25 mm, а  във височината (H0) с 15 mm (допустимо отклонение ± 10 mm / ± 5 mm).
       Останалите размери на профила ПРОЕКТ можете да видите на чертежа на стр. 148.
**      Използването на метален праг ще намали посочените размери с 16 mm.
***   Дебелината на крилото се измерва по вертикалните ръбове (крило без запълване, отворено към страната на затваряне)
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  ВЪНШНИ ВХОДНИ ВРАТИ ТАБЛИЦА 5

РАЗМЕР S
S

H
S

D
S

S
0

H
0

O
S

O
W

S
B

H
B

S
Z

H
Z

T
S/W

Метални СЕЙФ

80 868

2037 54

900

2065

820

2023*

880

2053

930

2078

±10 /±5
±10 /±5
±10 /±5
 ±10 /±5 0 

/±5

90 968 1000 920 980 1030

100 1068 1100 1020 1080 1130

Метални СЕЙФ с Kасa Термо

80 868

2037 54

900

2065

822

2023*

882

2053

932

207890 968 1000 922 982 1032

100 1068 1100 1022 1082 1132

Метални ЕНЕРДЖИ ПРОТЕКТ

80 868

2037 66

900

2065

822

2023*

882

2053

932

207890 968 1000 922 982 1032

100 1068 1100 1022 1082 1132

Метални АРКТИК ПАСИВ

80 868

2049 56

940

2099

820

2002

920

2089

924

209190 968 1040 920 1020 1024

100 1068 1140 1020 1120 1124

Еко ПОЛАР ПАСИВ / Еко ПОЛАР 90 952

2067 79/68

1090

2135 920 2010

1060

2116 – –

±10 /±5

Еко ПОЛАР ПАСИВ / Еко ПОЛАР + странична преграда 90+30 1052 1390 1360

Еко ПОЛАР ПАСИВ / Еко ПОЛАР + две странични прегради 30+90+30 967 1690 1660

Еко ПОЛАР ПАСИВ / Еко ПОЛАР + странична преграда 90+40 967 1490 1460

Еко ПОЛАР ПАСИВ / Еко ПОЛАР + две странични прегради 40+90+40 967 1890 1860

Еко ПОЛАР ПАСИВ / Еко ПОЛАР + странична преграда 90+50 967 1590 1560

Еко ПОЛАР ПАСИВ / Еко ПОЛАР + две странични прегради 50+90+50 967 2090 2060

Еко ПОЛАР ПАСИВ / Еко ПОЛАР 100 1067

2067 79/68

1190

2135 1020 2010

1160

2116 – –

Еко ПОЛАР ПАСИВ / Еко ПОЛАР + странична преграда 100+30 1067 1490 1460

Еко ПОЛАР ПАСИВ / Еко ПОЛАР + две странични прегради 30+100+30 1067 1790 1760

Еко ПОЛАР ПАСИВ / Еко ПОЛАР + странична преграда 100+40 1067 1590 1560

Еко ПОЛАР ПАСИВ / Еко ПОЛАР + две странични прегради 40+100+40 1067 1990 1960

Еко ПОЛАР ПАСИВ / Еко ПОЛАР+ странична преграда 100+50 1067 1690 1660

Еко ПОЛАР ПАСИВ / Еко ПОЛАР + две странични прегради 50+100+50 1067 2190 2160

 НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ ТАБЛИЦА 6
ШИРИНА /

ВИСОЧИНА
S

0
 / H

0
O

S
 / O

W
S

B
 / H

B
S

Z
 / H

Z
 (6) S

Z
 / H

Z
 (8) T

S/W

НЕОТВАРЯЕМ ПРОЗОРЦ
Порта СИСТЕМ
единичен

40 480 402 446 546 586

+20 / +20

50 580 502 546 646 686

60 680 602 646 746 786

70 780 702 746 846 886

80 880 802 846 946 986

90 980 902 946 1046 1086

100 1080 1002 1046 1146 1186

110 1180 1102 1146 1246 1286

00* „60” – / 2022 – / 1944 – / 1988 – / 2088 –

00* „80” – / 2002 – / 1924 – / 1968 – – / 2108

Размерите се отнасят само за височината на неотваряемия 
прозорец, височината HZ на неотваряемия прозорец е равна 
на височината HZ на каса Порта СИСТЕМ. За двойни размери, 
които не са включени в таблицата, проверете сумарните им 
размери и ги сравнете със съответстващите им размери в 
таблицата (напр. за размер 80 + 50 сумата е 130, а в таблицата 
сумата 130 е разчетена за размер 70+60).

   ВЪТРЕШНИ ВХОДНИ ВРАТИ ТАБЛИЦА 4

ВИДОВЕ КАСИ РАЗМЕР S
S

H
S

D
S

S
0

H
0

O
S

O
W

S
B

H
B

S
Z

S
Z
 (8) H

Z
T

S / W

AГAT, OПАЛ,
KВАРЦ, ГРАНИТ клас C 

80 844

2030
40 / 44
44 / 48
45 / 48

875

2055

796

2016**

856

2046

906 –

2071 ±10 / ±590 952 985 904 964 1014 –

100 1044 1075 996 1056 1106 –

AГAT, OПАЛ 
с каси: 
MDF 100 mm

80 844

2030 40

910

2075

802

2016

890

2060

1000 –

2115 +20/+1090 952 1018 910 998 1108 –

100 1044 1110 1002 1090 1200 –

ГРАНИТ RC 3,
ИКСТРИЙМ RC 3
с каси: метал

80 844

2030 50

876

2055

796

2016

856

2046

906 –

2071 +10 / +590 968 1000 920 980 1030 –

100 1044 1076 996 1056 1106 –

ГРАНИТ RC 3,
ИКСТРИЙМ RC 3
с каси: PS

80 844

2030 50

880

2060

802

2016

850

2040

946 986

2088/2108 +20 / +1090 968 1004 926 974 1070 1110

100 1044 1080 1002 1050 1146 1186

ШИРИНА /
ВИСОЧИНА

S
0
 / H

0
O

S
 / O

W
S

B
 / H

B
S

Z
 / H

Z
 (6) S

Z
 / H

Z
 (8) T

S/W

НЕОТВАРЯЕМ ПРОЗОРЦ
Порта СИСТЕМ
двоен

60+30 1020 937 981 1081 1121

+20 / +20

60+40 1120 1037 1081 1181 1221

60+50 1220 1137 1181 1281 1321

60+60 1320 1237 1281 1381 1421

70+60 1420 1337 1381 1481 1521

70+70 1520 1437 1481 1581 1621

80+70 1620 1537 1581 1681 1721

80+80 1720 1637 1681 1781 1821

90+80 1820 1737 1781 1881 1921

90+90 1920 1837 1881 1981 2021

100+90 2020 1937 1981 2081 2121

100+100 2120 2037 2081 2181 2221

110+100 2220 2137 2181 2281 2321

110+110 2320 2237 2281 2381 2421

Размери на вратите в табличен вид
ПОЛСКИ СТАНДАРТ (ПОЛСКА НОРМА) 
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  СИСТЕМИ ЗА ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ, СГЪВАЕМИ ВРАТИ ТАБЛИЦА 7

РАЗМЕР S
S

H
S

D
S

S
0

H
0

O
S

O
W

S
B

H
B

S
Z

H
Z

M
S

M
G

B
G

T
S|W

Плъзгаща система
МЕТАЛ за тухлена
стена

60 644

2030 40

670

2055

600

2018

660

2048

680

2114

1310

82 58 +10 / +5

70 744 770 700 760 780 1510

80 844 870 800 860 880 1710

90 944 970 900 960 980 1910

100 1044 1070 1000 1060 1080 2110

Плъзгаща система
МЕТАЛ за
гипсокартонена стена

60 644

2030 40

685

2055

600

2018

660

2048

680

2114

1310

82 58 +10 / +5

70 744 785 700 760 780 1510

80 844 885 800 860 880 1710

90 944 985 900 960 980 1910

100 1044 1085 1000 1060 1080 2110

РАЗМЕР S
S

H
S

D
S

S
0

H
0

O
S

O
W

H
Z

M
S
 (6)/(8) M

G
B

G
T

S|W

Плъзгаща система
ПОРТА

60 644

2030 40

680

2060

602

2016 2119

1413

103 60 +20 / +10

70 744 780 702 1613

80 844 880 802 1813

90 944 980 902 2013

100 1044 1080 1002 2213

РАЗМЕР S
S

H
S

D
S

S
0 

(6)/(8) H
0

O
S 

(6) O
S 

(8) O
W

H
Z

M
S 

(6)/(8) M
G

T
S|W

Плъзгаща система
АЛУ

60 744

2030 40

680/640

2060

602 560

2016 2114

1448

63 +20 / +10

70 844 780/740 702 660 1648

80 944 880/840 802 760 1848

90 1044 980/940 902 860 2048

130 2 x 744 1420/1380 1345 1304 2877

150 2 x 844 1620/1580 1545 1504 3277

170 2 x 944 1820/1780 1745 1704 3677

РАЗМЕР S
S

H
S

D
S

S
0 

(6)/(8) H
0

O
S

O
W

S
B

H
B

S
Z 

(6) S
Z
 (8) H

Z 
(6)/(8) T

S|W

Система АЛФА

60 644

2000 40

680

2060

460

2016

646

2043

746 786

2088/2108 +20 / +10

70 744 780 560 746 846 886

80 844 880 660 846 946 986

90 944 980 760 946 1046 1086

100 1044 1080 860 1046 1146 1186

Система БЕТА

60 588

1990 40

680

2070

450

2016

646

2050

746 786

2088/2108 +20 / +10
70 688 780 550 746 846 886

80 788 880 650 846 946 986

90 888 980 750 946 1046 1086

РАЗМЕР S
S

H
S

D
S

S
0

* H
0

* O
S

O
W

S
B

H
B

S
Z 

(6) S
Z
 (8) H

Z 
(6) /(8) S

C
H

C
T

S|W

Плъзгаща система
КОМПАКТ
– еднокрила

60 644

2030 40

670

2065

609

2018

664

2040

753 793

2090
/2110

1355

2128 +10 | +5

70 744 770 709 764 853 893 1555

80 844 870 809 864 953 993 1755

90 944 970 909 964 1053 1093 1955

100 1044 1070 1009 1064 1153 1193 2155

Плъзгаща система
КОМПАКТ
– двукрила

2 x 60 644

2030 40

1290

2065

1234

2018

1278

2040

1378 1418

2090
/2110

2613

2128 +10 | +5

2 x 70 744 1490 1434 1478 1578 1618 3013

2 x 80 844 1690 1634 1678 1778 1818 3413

2 x 90 944 1890 1834 1878 1978 2018 3813

2 x 100 1044 2090 2034 2078 2178 2218 4213

* При системата за плъзгане КОМПАКТ, размерите S0 и H0 са за отвора в стената подготвен за монтиране на касата тунел.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

• Толеранса при размерите е в съответсвие с PN: до 1 м +/- 1 мм, над 1 m +/-2 мм.
•  За да бъде постигнат размерът S0 за двукрилни врати, трябва: 

a) за фалцови крила: към размера S0, посочен в Таблица 1 за единични крила (с фалц) да се добави размерът SS за второто крило (с фалц) или за  
допълнителния елемент (с фалц) - отнася се за комбинация с каса Порта СИСТЕМ за фалцови крила; към размера S0, посочен в Таблица 1 за единични 
крила (с фалц) да се добави размерът SS за второто крило (с фалц) или за допълнителния елемент (с фалц), и от получената стойност да се извадят 10 
mm - отнася се за комбинация с останалите каси.  

 b) за безфалцови крила: към размера S0, посочен в Таблица 1 за единични крила (без фалц) да се добави размерът SS за второто крило (без фалц) или за  
 допълнителния елемент (без фалц) и да се добави 16 mm.
• Допълнителните елементи за фалцови врати с естествен фурнир се предлагат в размер „40”, където SS = 444, а HS = 2030.
•  Касите са проектирани да се поставят върху готова завършена основа. При металните каси има възможностда бъдат поръчани с 30 cm по-високи, за да 

бъдат вградени в основата. В такъв случай трябва към размерите HB и HZ  да се прибавят 30 mm  (ниво „-30”).
• Размерът, посочен в таблицата за интериорни крила, се отнася както за фалцови, така и за плъзгащи крила. 
• В случай на Порта СИСТЕМ, включваща горна стъклена преграда, към размерите H0, HB и HZ +302 mm.
• При използване на каса ПРОЕКТ отворът в стената S0 трябва да се разшири с 25 mm, а височината H0 с 15 mm (допуски в размерите ±10 mm / ±5 mm).

Размери на вратите в табличен вид
ПОЛСКИ СТАНДАРТ (ПОЛСКА НОРМА)  
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Размери на вратите в табличен вид
ЧЕШКИ СТАНДАРТ (ЧЕШКА НОРМА) / НЕМСКИ СТАНДАРТ (НЕМСКА НОРМА)

  ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ ТАБЛИЦА 8

 ВЪТРЕШНИ ВХОДНИ ВРАТИ ТАБЛИЦА 9

*  Ако използвате каса ПРОЕКТ, отворът в стената на ширина (S
0
)  трябва да е по-голям с 25 mm и  във височина (H

0
) с 15 mm (допустимо отклонение ± 10 mm / ± 5 mm).

За останалите размери на каса с профил ПРОЕКТ, вижте чертежа на стр. 176.

ВИДОВЕ КАСИ
CN /DIN

РАЗМЕР S
S

H
S

D
S

S
0

H
0

O
S

O
W

S
B

H
B

S
Z
 (6) S

Z
 (8) H

Z
 (6) / (8) T

S|W

с каси:
Минимакс 60 mm
Минимакс 100 mm
MDF - Естествен фурнир

60 648/610

1985 40

715/680

2030

606/569

1971

694/657

2015

804/767 –

2070 +20 / +10 

70 748/735 815/805 706/694 794/782 904/892 –

80 848/860 915/930 806/819 894/907 1004/1017 –

90 948/985 1015/1055 906/944 994/1032 1104/1142 –

100 1048/ – 1115/ – 1006/– 1094/ – 1204/ – –

с каси:
Порта СИСТЕМ

60 648/610

1985 40

685/650

2015

606/569

1971

650/613

1993

750/713 790/753

винкел
(6) / (8)

2043/2063
+20 / +10 

70 748/735 785/775 706/694 750/738 850/838 890/878

80 848/860 885/900 806/819 850/863 950/963 990/1003

90 948/985 985/1025 906/944 950/988 1050/1088 1090/1128

100 1048/ – 1085 / – 1006/– 1050/ – 1150/ – 1190/ –

с каси:
Порта СИСТЕМ 
ЕЛЕГАНС / ЛЕВЪЛ

60 622/584

1972 40

685/650

2015

606/569

1971

650/613

1993

– 790/753

2063 +20 / +10 

70 722/709 785/775 706/694 750/738 – 890/878

80 822/834 885/900 806/819 850/863 – 990/1003

90 922/959 985/1025 906/944 950/988 – 1090/1128

100 1022/ – 1085 / – 1006 – 1050/ – – 1190/ –

с каси:
РЕНОВА**

60 648/610 

1985 40

600/561

1968

562/525

1949

588/551

1962

750/713 -

2043
+15*

–6

70 748/735 700/686 662/650 688/676 850/838 -

80 848/860 800/811 762/775 788/801 950/963 -

90 948/985 900/936 862/900 888/926 1050/1088 -

100 1048/- 1000/- 962/- 988/- 1150/- -

110 -/- -/- -/- -/- -/- -

с каса
метална ъглова МАЛКА
(50 мм)

60 648/610

1985 40

654/615

1995

600/561

1968

633/594

1985

690/651 –

2013 ±10 / ±5

70 748/735 754/740 700/686 733/719 790/776 –

80 848/860 854/865 800/811 833/844 890/901 –

90 948/985 954/990 900/936 933/969 990/1026 –

100 1048/ – 1054/ – 1000/ – 1033/ – 1090/ – –

ЪГЛОВА ГОЛЯМА 
за зидани стени и
ЪГЛОВА ГОЛЯМА 
СГЛОБЯЕМА

60 648/610

1985 40

680/640

2010

600/561

1968

660/621

1998

690/651 –

2013 ±10 / ±5

70 748/735 780/765 700/686 760/746 790/776 –

80 848/860 880/890 800/811 860/871 890/901 –

90 948/985 980/1015 900/936 960/996 990/1026 –

100 1048/ – 1080/ – 1000/ – 1060/ – 1090/ – –

с каси: 
Ъглова ГОЛЯМА сглобяема 
PVC фурнир

60 648/610

1985 40

680/640

2010

600/561

1968

660/621

1998

710/671 –

2023 ±10 / ±5

70 748/735 780/765 700/686 760/746 810/796 –

80 848/860 880/890 800/811 860/871 910/921 –

90 948/985 980/1015 900/936 960/996 1010/1046 –

100 1048/ – 1080/ – 1000/ – 1060/ – 1110/ – –

с каси: 
Meтална ъглова ГОЛЯМА 
за гипсокартонена стена

60 648/610

1985 40

685/645

2010

600/561

1968

660/621

1998

690/651 –

2013 +10 / +5

70 748/735 785/770 700/686 760/746 790/776 –

80 848/860 885/895 800/811 860/871 890/901 –

90 948/985 985/1020 900/936 960/996 990/1026 –

100 1048/ – 1085/ – 1000/ – 1060/ – 1090/ – –

с каси:
РЕГУЛИРУЕМА

60 648/610

1985 40

705/665

2020

600/561

1968

684/645

2010

720/681 –

2028 -10 / -5

70 748/735 805/790 700/686 784/770 820/806 –

80 848/860 905/915 800/811 884/895 920/931 –

90 948/985 1005/1040 900/936 984/1020 1020/1056 –

100 1048/ – 1105/ – 1000/ – 1084/ – 1120/ – –

с каси:
РЕГУЛИРУЕМА ПС 
„прав ръб”

60 648/610

1985 40

705/665

2020

600/561

1968

683/644

2010

740/701 –

2038 -10 / -5

70 748/735 805/790 700/686 783/769 840/826 –

80 848/860 905/915 800/811 883/894 940/951 –

90 948/985 1005/1040 900/936 983/1019 1040/1076 –

100 1048/ – 1105/ – 1000/ – 1083/ – 1140/ – –

с каси:
ФАСТ

60 648/610

1985 40

684/645

2011/2010

600/561

1969/1968

720/681

2029/2028

720/681 –

2029/2028  ±10 / ±5

70 748/735 784/770 700/686 820/806 820/806 –

80 848/860 884/895 800/811 920/931 920/931 –

90 948/985 984/1020 900/936 1020/1056 1020/1056 –

100 1048/ – 1084/1145 1000/1061 1120/1181 1120/1181 –

CN/DIN РАЗМЕР S
S

H
S

D
S

S
0

H
0

O
S

O
W

S
B

H
B

S
Z

S
Z
 (8) H

Z
T

S/W

АГАТ, ОПАЛ,
КВАРЦ, ГРАНИТ *

80 848/860

1985

40/44 880/890

2010

800/811

1968**

860/871

1998

910/921 –

2023 ±10 / ±5 90 948/985 44/48 980/1015 900/936 960/996 1010/1046 –

100 1048/ – 45/47 1080/ – 1000/ – 1060/ – 1110/ – –

 ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ ЗА ВРАТИ, СГЪВАЕМИ ВРАТИ ТАБЛИЦА 10

CN/DIN РАЗМЕР S
S

H
S

D
S

S
0

H
0

O
S

O
W

S
B

H
B

S
Z 

(6) S
Z
 (8) H

Z 
(6), (8) T

S/W

Система АЛФА

60 648/610

1952 40

685/650

2015

465/425

1971

650/613

1993

750/713 790/753

винкел
(6) / (8)

2043/2063
+20 / +10

70 748/735 785/775 565/550 750/738 850/838 890/878

80 848/860 885/900 665/675 850/863 950/963 990/1003

90 948/985 985/1025 765/800 950/988 1050/1088 1090/1128

100 1048/ – 1085/ – 865/- 1050/ – 1150/ – 1190/ –

система БЕТА

60 592/554

1945 40

685/650

2015

455/415

1971

650/613

2043

750/713 790/753
винкел
(6) / (8)

2043/2063
+20 / +10

70 692/680 785/775 555/540 750/738 850/838 890/878

80 792/806 885/900 655/665 850/863 950/963 990/1003

90 892/930 985/1025 755/790 950/988 1050/1088 1090/1128
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ТА
Б

Л
И

Ц
И

 
Р

А
З

М
Е

Р
И

Размери на вратите в табличен вид
ЧЕШКИ СТАНДАРТ (ЧЕШКА НОРМА) / НЕМСКИ СТАНДАРТ (НЕМСКА НОРМА)

  ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ ЗА ВРАТИ ТАБЛИЦА 11

CN РАЗМЕР S
S

H
S

D
S

S
0

H
0

O
S

O
W

H
Z

M
S
(6), (8) M

G
B

G
T

S / W

система 
ПОРТА

60 644

1985 40

680

2015

602

1971 2074

1413

103 60 +20 / +10

70 744 780 702 1613

80 844 880 802 1813

90 944 980 902 2013

100 1044 1080 1002 2213

CN РАЗМЕР S
S

H
S

D
S

S
0

H
0

O
S

O
W

S
B

H
B

S
Z
(60) S

Z
(80) H

Z
(60) H

Z
(80) T

S/W
S

C
H

C

система
КОМПАКТ
– еднокрила

60 644

1985 40

670

2030

609

1973

664

1995

753 793

2045 2065 +10/ +5

1355

2083

70 744 770 709 764 853 893 1555

80 844 870 809 864 953 993 1755

90 944 970 909 964 1053 1093 1955

100 1044 1070 1009 1064 1153 1193 2155

система
КОМПАКТ
– двукрила

60 644

1985 40

1290

2030

1234

1973

1278

1995

1378 1418

2045 2065 +10 / +5

2613

2083

70 744 1490 1434 1478 1578 1618 3013

80 844 1690 1634 1678 1778 1818 3413

90 944 1890 1834 1878 1978 2018 3813

100 1044 2090 2034 2078 2178 2218 4213

 НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ ТАБЛИЦА 12

CN H. / W. S
0
 / H

0
O

S
 / O

w
S

B
 / H

B
S

Z
 / H

z 
(6) S

Z
 / H

z 
(8) T

S/W

Единични
Порта СИСТЕМ

40 485 406 450 550 590

+20 / +20

50 585 506 550 650 690

60 685 606 650 750 790

70 785 706 750 850 890

80 885 806 850 950 990

90 985 906 950 1050 1090

100 1085 1006 1050 1150 1190

00* ‘60‘ -/1977 -/1899 -/1943 -/2043 -

00* ‘80‘ -/1957 -/1879 -/1923 - -/2063

Двойни
Порта СИСТЕМ

60+30 1030 945 989 1089 1129

+20 / +20

60+40 1130 1045 1089 1189 1229

60+50 1230 1145 1189 1289 1329

60+60 1330 1245 1289 1389 1429

70+60 1430 1345 1389 1489 1529

70+70 1530 1445 1489 1589 1629

80+70 1630 1545 1589 1689 1729

80+80 1730 1645 1689 1789 1829

90+80 1830 1745 1789 1889 1929

90+90 1930 1845 1889 1989 2029

100+90 2030 1945 1989 2089 2129

100+100 2130 2045 2089 2189 2229

* някои колекции

CN H. / W. S
0
 / H

0
O

S
 / O

w
S

B
 / H

B
S

Z
 / H

z 
(6) S

Z
 / H

z 
(8) T

S/W

Единични
Порта СИСТЕМ

50 525 444 488 588 628

+20 / +20

60 650 569 613 713 753

70 775 694 738 838 878

80 900 819 863 963 1003

90 1025 944 988 1088 1108

00* ‘60‘ – /1977 – /1899 – /1943 – /2043 –

00* ‘80‘ – /1957 – /1879 – /1923 – – /2063

  ВЪТРЕШНИ ВРАТИ С ДЪРВЕНИ КАСИ* ТАБЛИЦА 13

HUN РАЗМЕР S
S

H
S

D
S

S
0

H
0

O
S

O
W

S
B

H
B

S
Z
(6) S

Z
(8) H

Z
T

S|W

с каса
Порта СИСТЕМ

70 715

2075 40

750

2105

671

2061

715

2083

815 855
винкел
(6) / (8)

2133/2153
+20 / +1080 865 900 821 865 965 1005

90 965 1000 921 965 1065 1105
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Видове конструкции
интериорни врати

П
о

р
та

 С
К

А
Н

Д
И

А
 П

р
е

м
и

ум

П
о

р
та

 В
Е

К
ТО

Р
 П

р
е

м
и

ум

П
о

р
та

 Ф
О

Р
М

 П
р

е
м

и
ум

П
о

р
та

 Ф
О

К
У

С
 П

р
е

м
и

ум

П
о

р
та

 Г
РА

Н
Д

П
о

р
та

 Д
Е

З
И

Р

П
о

р
та

 Р
О

Я
Л

, Л
О

Н
Д

О
Н

, 
В

И
Е

Н
А

, С
А

В
О

Й

М
и

н
и

м
а

кс
, П

о
р

та
 Д

Е
К

О
Р

П
о

р
та

 Г
РА

Н
Д

Д
Е

К
О

П
о

р
та

 С
Т

И
Л

, П
о

р
та

 Ф
И

Т

П
о

р
та

 Т
У

И
С

Т

П
о

р
та

 Ф
О

К
У

С

П
о

р
та

 Н
О

В
А

П
о

р
та

 Л
А

Й
Н

П
о

р
та

 C
P

L

П
о

р
та

 Р
Е

З
И

С
Т

П
о

р
та

 К
О

Н
Ц

Е
П

Т

П
о

р
та

 И
Н

С
П

А
Й

Ъ
Р

П
о

р
та

 Б
А

Л
А

Н
С

П
о

р
та

 Х
А

Р
М

О
Н

И

П
о

р
та

 Л
Е

В
Е

Л

М
А

Д
Р

И
Д

, К
О

РД
О

Б
А

, Т
О

Л
Е

Д
О

Н
а

ту
р

а
 Т

Р
Е

Н
Д

Н
а

ту
р

а
 К

О
Н

Ц
Е

П
Т

Н
а

ту
р

а
 С

П
Е

Й
С

Н
а

ту
р

а
 К

Л
А

С
И

К

Н
а

ту
р

а
 Л

А
Й

Н

Н
а

ту
р

а
 И

М
П

Р
Е

С

В
и

л
а

д
о

р
а

 Р
Е

Т
Р

О

В
и

л
а

д
о

р
а

 М
О

Д
Е

Р
Н

А
Л

Ф
А

, Б
Е

ТА

стабилизирана

● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

плоча тип
„пчелна пита”

○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ●

перфорирана плоча
от ПДЧ

● ● ● ● ○ ● ○ ● ◘ ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ●

плътна плоча от ПДЧ

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

плътна плоча от ПДЧ,
подсилена с шперплат

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◘ ◘ ● ○ ◘ ○ ◘ ◘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

среда: слоест дървен
материал

○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

стратифицирано 
дърво

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○

стратифицирано дърво и
табли от MDF

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

без фалц

● ● ● ● ● ● ○ ◘ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● –

с фалц

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ –

ЛЕГЕНДА:  ● достъпно  ○ недостъпно  ◘ условно (информация на страницата на конкретната колекция)
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K
О

Н
С

Т
Р

У
К

Ц
И

И

Видове конструкции
ътрешни входни врати, външни врати, технически врати

R
w

 2
7

 d
B

R
w

 3
2

 d
B

П
о

р
та

 С
А

Й
Л

Ъ
Н

С
 R

w
 3

7
 d

B

R
w

 4
2

 d
B

E
I 3

0

E
I 6

0

Е
Н

Д
У

Р
О

А
К

В
А

М
е

та
л

 С
О

Л
И

Д

M
е

та
л

 Б
Е

Й
С

И
К

М
е

та
л

н
и

 в
р

а
ти

 E
I 3

0

М
е

та
л

н
и

 в
р

а
ти

 E
I 6

0

перфорирана плоча
от ПДЧ

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

наслоени плоскости 
от ПДЧ

○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

акустична конструкция
Портамълчание ®

○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

многослойно лепена
дървесина

○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

огнеупорна плоскост

○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

перфорирана плоча
от ПДЧ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

полиуретанова 
твърда пяна

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

стиропор (U = 0,88 W/m2 K)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○

минерална вълна  
(U = 0,91 W/m2 K)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ●

стабилизиращо 
изпълнение

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○

A
ГA

T,
 O

П
А

Л

K
В

А
Р

Ц

ГР
А

Н
И

Т
 R

C
 3

ГР
А

Н
И

Т
 к

л
а

с 
C

 C

И
К

С
Т

Р
И

Й
М

 R
C

 3

Е
ко

 П
О

Л
А

Р

Е
ко

 П
О

Л
А

Р
 П

А
С

И
В

М
е

та
л

н
и

 С
Е

Й
Ф

, E
N

E
R

G
Y

 P
R

O
T

E
C

T

М
е

та
л

н
и

 А
Р

К
Т

И
К

 П
А

С
И

В
 

плоча от ПДЧ
+ алуминиева ламарина

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

плоча от ПДЧ +
стоманени пръти +

алуминиеви ламарини

○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

Плътна стратифицирана
плоча от ПДЧ +

алуминиеви листове

○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

акустична констукция
+ алуминиеви листове

○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○

термоизолационно 
(U = 0,7 W/m2 K),
(U = 0,8 W/m2 K)

○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○

експандиран 
пенополистирол с голям 

примес на графит

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○

експандиран 
пенополистирол с голям 

примес на графит

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
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Подробности за техническите параметри

 ВЪТРЕШНИ ВХОДНИ ВРАТИ

Плоски • • • • • • • • • • • • • •
Таблени • • • • • • • • • • • • • •
Метални врати 
- лакирани, 
Метални врати - 
стоманени

• • • • • • • • • • • • • •

Механична устойчивост Противовзломност
Пожароустойчивост

Димонепроницаемост
Звукоизолация

клас 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 2 клас 3 клас C EI 30 EI 60 Sa, Sm Rw 27dB
D1 25

Rw 32dB
D1 30

Rw 37dB
D1 35

Rw 42dB
D1 40

 ВЪТРЕШНО-ВХОДНИ ВРАТИ

ГРАНИТ клас C • • • • • • • •тип II • • • • • •
ГРАНИТ RC 3S • • • • • • • •тип II • • • • • •
ИКСТРИЙМ RC 3 • • • • • • • •тип II • • • • • •
AГAT • • • • • • • • • • • • • •
OПАЛ • • • • • • • • • • • • • •
KВАРЦ • • • • • • • • • • • • • •
 ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ

EI 30 • • • • • • • • • • • • • •
Метални врати 
EI 30 • • • • • • • • • • • • • •
EI 60 • • • • • • • • • • • • • •
Метални врати 
EI 60
(тип стандарт) • • • • • • • • • • • • • •
Метални врати 
EI 60 
(Тип I) • • • • • • • • • • • • • •
27 dB • • • • • • • • • • • • • •
32 dB • • • • • • • • • • • • • •
Порта САЙЛЪНС 
37 dB • • • • • • • • • • • • • •
42 dB • • • • • • • •

без PS • •
без PS • • • •

АКВА • • • • • • • • • • • • • •
ЕНДУРО • • • • • • • • • • • • • •



197

Т
Е

Х
Н

И
Ч

Е
С

К
И

 

П
А

Р
А

М
Е

Т
Р

И

Подробности за техническите параметри

ВНИМАНИЕ! Горната таблица съдържа общите противопожарни изисквани за сградите, посочените в нея параметри трябва да бъдат проверени и индивидуално съгласувани за 
всеки конкретен обект. На основание заповед на Министъра на инфраструктурата от 12 април 2002 г. относно техническите условия на които трябва да отговарят сградите и тяхното 
разположение (Държавен вестник бр. 75/2002, поз. 690).

 ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

 ХОТЕЛИ, ПОЧИВНИ СТАНЦИИ, ПАНСИОНИ И Т.Н.

ПРИМЕР ЗА УПОТРЕБА ПАРАМЕТРИ ВРАТИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ПОРТА

Входни врати за жилища

клас 2   клас 3   клас C

OПАЛ, ГРАНИТ RC 3 тип I и II, 

ГРАНИТ клас C, ИКСТРИЙМ RC 3 тип I и II

Входни врати за жилища

  
Rw 32dB

D1 30

AГAT , OПАЛ , KВАРЦ, 

ГРАНИТ RC 3 тип I и II

Входни врати за жилища в сгради с 
височина над 25 м (от 9 етажа)

EI 30   Sa, Sm

KВАРЦ, ГРАНИТ клас C, ГРАНИТ RC 3 тип II

 Врати между противопожарни зони 
(сгради без противопожарни вестибюли)

EI 30   EI 60

Порта САЙЛЪНС 37dB + EI30, EI 30, EI 60

Врати за котелни помещения

EI 60

EI 60

Врати за гаражи 
(не се отнася за еднофамилни къщи)

EI 30   EI 60

Порта САЙЛЪНС 37dB + EI 30, EI 30, EI 60

ПРИМЕР ЗА УПОТРЕБА ПАРАМЕТРИ ВРАТИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ПОРТА

Врати за стаи в ниски постройки (до 4 
етажа) според проекта

27 dB, 32 dB, Порта САЙЛЪНС 37 dB, 42 dB, 

EI 30, EI 60

Врати за стаи във високи постройки (над 
4 етажа)

EI 30

Порта САЙЛЪНС 37 dB + EI 30, EI 30, EI 60, 
42 dB

Врати между противопожарни зони 
(сгради без противопожарни вестибюли)

EI 30   EI 60

Порта САЙЛЪНС 37 dB + EI 30, EI 30, EI 60

ПРИМЕР ЗА УПОТРЕБА ПАРАМЕТРИ ВРАТИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ПОРТА

Работни помещения според проекта 27 dB, 32 dB

Работни помещения, изискващи 
концентрация според проекта 27 dB, 32 dB, 37 dB

Директорски кабинети според проекта  37 dB, 42 dB

Лекарски кабинети

 
Rw 32dB

D1 30

37 dB, 42 dB

Врати между противопожарни зони 
(сгради без противопожарни вестибюли)

EI 60

EI 60



ПОДБЕРЕТЕ 
ВРАТИ СПРЯМО 
СВОИТЕ НУЖДИ

ЦВЯТ
Подберете цвета 

на вратата спрямо 

обкръжението й.

ФУНКЦИЯ
При избора на характеристиките 

на вратата вземете предвид вида 

на помещението и сградата.

ДИЗАЙН
Подберете правилно 

дизайна на вратата 

съгласно изискванията 

на проекта.

ПАРАМЕТРИ
Подберете параметрите 

на вратата съгласно 

изискванията на 

проекта.

Клиентът има на разположение богата гама предложения, както стандартни, така и нестандартни.

НЕСТАНДАРТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: (+40)257 227 423, e-mail: kontrakt_ro@porta.com.pl

 СТАНДАРТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Каталог Порта Врати, www.portadoors.ro
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Класификация на покритието Порта

  ПРОВЕРЕТЕ БРОЯ НА ЗВЕЗДИЧКИТЕ, ПОСОЧЕНИ ДО ИМЕТО НА ИЗБРАНОТО ПОКРИТИЕ

Класификацията на Порта обхваща шест групи, като подялбата е извършена на база качеството на покритието, което е решаващо за неговата 

дълготрайност и устойчивост на външни фактори. Надяваме се, че нашата класификация ще улесни вашето решение и ще можете да 

направите оптималния избор. На страницата на всеки предложенен продукт можете да намерите информация за клас приложимо покритие.

ECONOMIC
Този клас представлява идеалната 
комбинация на качество и цена.

STANDARD
Основният клас на Порта, 
който осигурява възможност 
за дълготрайно приложение в 
домакинствата. 

STANDARD PLUS
Разширен клас STANDARD с 
по-високи параметри на износване и 
влагоустойчивост.

PREMIUM
Прекрасно решение, обединяващо 
естетика и гаранция за високо 
качество, препоръчвано приложение 
за жилищни и офисни сгради.

PROFESSIONAL
Клас, който обединява дълготрайна 
функционалност и елегантност за места, 
където вратите са заплашени от постоянно 
въздействие на външни фактори, 
препоръчваното приложение е за хотели, 
сгради за обществено ползване и офиси.

EXTREME
Клас, чиито параметри осигуряват 
защита при интензивна употреба на 
вратите. Предназначен е за места 
с голям поток от хора, там, където 
дневно преминават стотици хора.

жилищни сгради с много 
възможности за приложение

хотели, офиси, обществени помещения

метста с голяма интензивност на движение
EXTREME

PROFESSIONAL

PREMIUM

STANDARD PLUS

STANDARD

ECONOMIC

Подробни данни за покритията можете да 
намерите на адрес:

www.porta.com.pl/kartyoklein

Специално за вас изработихме класификацията на покритията, като спазихме изискванията на европейските стандарти и взехме предвид 
различни външни фактори, оказващи директно влияние върху дълготрайността на повърхността на вратата. За класификацията взехме 
предвид следните фактори, въздействащи върху вратите и техните покрития при ежедневна употреба:

ТРИЕНЕ

ПОЧИСТВАЩИ
ПРЕПАРАТИ

ВЛАГА

ДНЕВНА
СВЕТЛИНА

Това явление е неизбежно при ползване на
вратите. Ежедневно вратите са подложени на 
многократно отваряне-затваряне, като
правилното им използване при преминаването
на хората през тях става невъзможно поради
това , че често ръцете им са заети от носене на
документи или лични вещи. Повърхността на
крилото трябва да е устойчива невнимателните
и немирни игри на децата, както и игривия и
нетърпелив характер на домашните любимци.

При високи нива на влажност на въздуха,
покритието на вратитите е предмет на пряк риск
и само устойчивостта към въздействието на този 
фактор гарантира неизменяема форма на
покритието, еднородна и равномерна повърхност
в течение на целия период на екплоатация.

Дейности по почистване на дома и работното
място, изискват използването на препарати,
които обикновено влияят върху
износоустойчивостта на повърхностите на
вратите.

Фактор, влияещ върху тоналността на цветовете
при продължителен период на ползване на
вратите. За Вас тествахме всички категории
покрития, реакцията им спрямо дневната
светлина за период на ползване няколко години
и с гордост можем да твърдим, че избраните от
нас покрития на вратите постигат най-добри
резултати по време на целия им жизнен цикъл.
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Цветова палитра

ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS PREMIUM PROFESSIONAL EXTREME

Покритие Портадекор  

Бял DBI

Сив Евроинвест DPO

Бук Бавария DUV Вишна DWI

Светъл орех DOB Венге DNG

Орех Верона 2 DO2 Орех DOR

Цветова палитра RAL

Лак Стандарт  

Бял (RAL 9003) LBI Бял (RAL 9003) UBI Бял UBI

Лак Премиум Фурнир Премиум 

дъб DDA

Дъб Монако DD1 Дъб Монако 2 DD2 Дъб Монако 3 DD3

тъмно венге D13

НОВОСТ НОВОСТНОВОСТ

НОВОСТ
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Акрилна UV боя  

Бял (RAL 9003) WBI Бял SBI

Покритие Супер Мат 

Цветова палитра

ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS PREMIUM PROFESSIONAL EXTREME

Покритие Портасинхро 3D  

Медна pакация RAM Сребърна pакация RAS Ален дъб RDS

Тъмен дъб RDC Норвежки бор RSN Бяло венге RNS

Капри 1 RJ1

Покритие Портадур  

Орех 2 YO2/VO2 Орех 3 YO3/VO3 Орех 4 YO4/VO4

Капри 2 RJ2 Капри 3 RJ3

ХОРИЗОНТАЛЕН ФЛАДЕР ХОРИЗОНТАЛЕН ФЛАДЕР ХОРИЗОНТАЛЕН ФЛАДЕР
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Цветова палитра

ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS PREMIUM PROFESSIONAL EXTREME

Покритие PVC с дървесен фладер 

Златен дъб FDZ Орех FOR Тъмна Нуга FGC

Гладстоун  

Бял дъб   TDI Пясъчен дъб TDP Кафяв дъб  TDO

НОВОСТ НОВОСТ НОВОСТ

Дъб Хавана PDH Дъб Калифорния PDK Дъб Малибу PDM

Скандинавски дъб PDN Класически дъб PDL Сибирски дъб PDY

PЮжен дъб PDD Натурален дъб PDA

Покритие Портаперфект 3D  

НОВОСТ
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Цветова палитра

ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS PREMIUM PROFESSIONAL EXTREME

Покритие Ламинат CPL HQ 0,2  

Дъб Милано 1 2D1 Дъб Милано 2 2D2 Дъб Милано 4 2D4

Дъб Милано 5 2D5 Светъл орех 2OB

Орех 2OR Орех Модена 1 2O1 Бял 2BI

Сив Евроинвест 2PO Антрацит HPL/CPL 2NC

Бук Порта 2UU

Тъмна релефна текстура 2FC Пясъчник* 2PI Светъл бетон 2US

Тъмен бетон 2UC

Г
Р

У
П

А
 I

Г
Р

У
П

А
 I

I

Натурален дъб 7DA

HOBOCT

Натурален орех (мат) 7ON

HOBOCT

* до изчерпване на количествата
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ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS PREMIUM PROFESSIONAL EXTREME

Цветова палитра

Покритие Ламинат HPL и CPL 0,7  

Дъб Милано 1 7D1 Дъб Милано 2 7D2 Дъб Милано 4 7D4

Дъб Милано 5 7D5

Орех HOR Орех Модена 1 HO1

Тъмна релефна текстура 7FC Пясъчник* 7PI

  CPL антрацит достъпна чрез Порта договор 

Характеристики на HPL и CPL покритие 
www.porta.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf

*  до изчерпване на количествата
**  Препоръчано с боя антрацит 

HPL / CPL от Порта Контракт
*** Син HNI - предлага се само в колекцията АКВА

Бял HBI Сив Евроинвест HPO Антрацит HPL/CPL** HNC

Син*** HNI

Бук Порта 7UU Светъл орех HOB

Светъл бетон 7US

Тъмен бетон 7UC

Г
Р

У
П

А
 I

Г
Р

У
П

А
 I

I

Натурален дъб 2DA

HOBOCT

Натурален орех (мат) 2ON

HOBOCT
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ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS PREMIUM PROFESSIONAL EXTREME

Цветова палитра

Естествен фурнир Селект  

Дъб MDX Тъмен Oрех EQXОрех Класик MQX

Естествен фурнир Дъб Сатен  

Табако NTC / KTC Мока NMO / KMO Неро NNE / KNE

Бял дъб NBI / KBI

Естествен фурнир Дъб  

   

Естествен фурнир Орех  Естествен фурнир Ясен  

Дъб 1 ND1/KD1 Орех KO1Ясен KJ1

НОВОСТ НОВОСТ

Specyfi ką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu.
Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji. натурален фурнир

Светъл дъб     NDJ/KDJ Дъб Уинчестър NDE/KDE

НОВОСТНОВОСТ НОВОСТ

Кафяв дъб NDR/KDR

Символи:
N - покритие във вариант „ивици”
K - покритие във вариант „цвете”

Мострите на покритията са получени след внимателна селекция на дървения материал, 
професионална обработка на плоскостите и прецизна техника на сглобяването им.

Райета - покритие с единна текстура на слоевете на дървото
Цвете (Фладер) - покритие с ествествени, ясно изразени шарки на дървото
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ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS PREMIUM PROFESSIONAL EXTREME

натурален фурнир

Цветова палитра

Екстериорна боя на водна основа 

Дъб 1 ZD1 Дъб 2 ZD2 Дъб 3 ZD3

Дъб 4 ZD4 Дъб 5 (златен) ZD5 Табако ZTC

Неро ZNE Антрацит (RAL 7024) ZNT Дъб 6 (бял) ZD6

Пластифицирана ламарина с полиестерно, 

прахово нанесено покритие в цвят по RAL  

 

 Поцинкована ламарина

 Бял (RAL 9010)   OBI Сив  (RAL 7035)  OPO

Кафява  (RAL 8017)  OBR

Антрацит (RAL 7024) ONT

НОВОСТ

НОВОСТ

 

Киселиноустойчива стомана

Поцинкована ламарина 000 Киселиноусточива стомана 000
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Сив  (RAL 7035)  

ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS PREMIUM PROFESSIONAL EXTREME

Цветова палитра

Полиестерна Боя  

Грундова боя  

Бял (RAL 9016) LBI Пепел (RAL 7047) LPO Кремав (RAL 1001) LKR

Кафява (RAL 8028) LBR Син (RAL 5005)* LNI Антрацит HPL/CPL LNC

Антрацит шагренов (RAL 7024) LNT

*  Син LNI - предлага се само в колекцията АКВА
** Бял Премиум (RAL 9003), Метален титан - предлага се само за за вратите от колекция Порта СТИЙЛ 

Пластифицирана ламарина, 

ламинирана с PVC в дървесен фладер  

златна Дъб GDZ Орех GOC Махагон * GMA

Антрацит GNT

*  до изчерпване на количествата

Дъб Уинчестър GDE Кафяв дъб GDG

Бял Премиум (RAL 9003)** LBI Метален титан** LBT
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WWW.PORTA.COM.PL/REFERENCJE

Люблин, Швидник, Летище Гданск

Шекспировски театър в Краков 

Краковската, Aрена

Този каталог от продукти не представлява търговска оферта по смисъла на Гражданския кодекс, нито ангажимент по смисъла на чл. 4 от Закона за специалните условия за продажбата на потребителски 
стоки, в сила от 27.07.2002 г. 
Компанията Porta KMI Poland ООД КД си запазва правото да променя (без предупреждение) техническите параметри, оборудването, цените, условията за удължена гаранция и спецификациите на 
продуктите. Всички цени, които се съдържат в този каталог, са средни пазарни цени на дребно на продуктите, които са определени въз основа на представителна извадка от сделките на дилърите и 
оторизираните пунктове за продажба (APS). Цените в каталога са дадени в полски злоти. Този каталог не определя цените за препродажба, така че отделните търговци и APS определят индивидуално 
цените на продуктите на Porta, следователно продажната цена може да се различава в отделните търговски точки.
Информацията е точна към момента на публикуването. Всички предишни ценови листи за същия продукт губят актуалност. 
ВНИМАНИЕ! Поради използвания процес на цветен печат цветът на представените продукти може да се различава от оригинала.

Вижте препоръките за нас 
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Бялисток, Студентски град на Медицинска академия 

Краков, Конгресен център 

Лодз, Център на изкуствата

Фотосесия:  (www.welldone.pl)
Благодарим за предоставянето на интериорни елементи за осъществяването на фото сесията на: – Vinotti www.vinotti.eu, Komfort www.komfort.pl,
Aladyn www.aladyn.pl, Alves Fabryka Mebli Tapicerowanych www.alves.pl, Eko-Line www.ekoline.pl, Cellofan Home&Design www.cellofan.pl.
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5 ГОДИНИ* 
ГАРАНЦИЯ

36 МЕСЕЦА
НА КРИЛА И КАСИ

+ ПЛЮС 24 

МЕСЕЦА
МЕСЕЦА ЗА ВЪЗПОЛЗВАНЕТО 
ОТ УСЛУГАТА НА ОТОРИЗИРАНИТЕ
МОНТАЖНИ ГРУПИ

АКО ТЪРСИТЕ:

 ВРАТИ С ВИСОКО КАЧЕСТВО

 ИНОВАТИВЕН ДИЗАЙН

  ПРОДУКТИ, ТЕХНИЧЕСКИ ОДОБРЕНИ И СЕРТИФИЦИРАНИ

  ИЗПИТАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ

 АЗВИТА ДИСТРИБУТУРСКА МРЕЖА В ПОЛША И ЕВРОПА

  ПРОФЕСИОНАЛНО СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

ВСИЧКО ТОВА ЩЕ НАМЕРИТЕ В

ТЪРГОВСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА PORTA DOORS

*   ВЪНШНИ ВРАТИ, ДЪРВЕНИ

гаранция 24 + 12 месеца (с монтаж AGM).

ПОДРОБЕН РЕГЛАМЕНТ НА ПРОГРАМАТА 
МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА АДРЕС: 
https://www.porta.com.pl/dm/regulamin5lat.pdf

5
ГАРАНЦИЯ

ГОДИНИ
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