Pakiety PREMIUM
PAKIET PREMIUM – dostępny w drzwiach, Eco Polar i Eco Polar Passive – 521 | 640,83
• Bezpieczeństwo, antywłamaniowość oraz zwiększoną izolacyjność termiczną
• Dyskretne i estetyczne wykończenie dzięki Zawiasom Simonswerk serii 4000
• Klamka obustronna i rozeta CORTES w kolorze srebrnym
zapewnia zamek listwowy z mechanizmem dociskowym Winkhaus STV

Innowacyjna Eco Technologia
definiuje wysoki standard
drzwi zewnętrznych.
Drzwi z kolekcji Eco wykonane
są z klejonki drewna dębowego
i obłogowane okleiną naturalną.

Zamek listwowy z mechanizmem
dociskowym Winkhaus STV
• wersja z kutymi hakami
• regulacja zaczepu zamka

Zawias Premium Simonswerk serii 4000
• regulacja 3D
• nośność 160 kg
• wzmocniony antywłamaniowo
• gwarancja działania 30 lat (200 tys. cykli)

Klamka obustronna i rozeta CORTES
w kolorze srebrnym

PAKIET PREMIUM Plus – dostępny w drzwiach Eco Polar i Eco Polar Passive – 886 | 1089,78
• Dyskretne i estetyczne wykończenie dzięki zawiasom Simonswerk serii 4000
• Bezpieczeństwo, antywłamaniowość oraz zwiększoną izolacyjność termiczną
• Klamka jednostronna i rozeta CORTES w kolorze srebrnym
zapewnia zamek listwowy z mechanizmem dociskowym Winkhaus STV
• Elegancki pochwyt jednostronny prosty o dł. 1500 mm

Eco POLAR PASSIVE A.5, Antracyt

Poniżej przedstawiamy propozycje pakietów Premium,
dostępne w kolekcjach drzwi zewnętrznych:
Eco Polar, Eco Polar Passive

DZIAŁANIE MECHANIZMU DOCISKOWEGO PRZY ZASTOSOWANIU ZAMKA
LISTWOWEGO WINKHAUS STV
szczelina

szczelina

Zamek listwowy z mechanizmem
dociskowym Winkhaus STV
• wersja z kutymi hakami
• regulacja zaczepu zamka

Zawias Premium Simonswerk serii 4000
• regulacja 3D
• nośność 160 kg
• wzmocniony antywłamaniowo
• gwarancja działania 30 lat (200 tys. cykli)

Klamka jednostronna i rozeta CORTES
w kolorze srebrnym

Pochwyt jednostronny prosty w kolorze srebrnym o dł. 1500 mm

PAKIET PREMIUM Super Plus – dostępny w drzwiach Eco Polar Passive – 905 | 1113,15
• Dyskretne i estetyczne wykończenie dzięki zawiasom Simonswerk serii 4000
• Klamka jednostronna i rozeta CORTES w kolorze srebrnym
• Bezpieczeństwo, antywłamaniowość oraz zwiększoną izolacyjność termiczną
• Mini rozeta zwiększająca aspekt wizualny
zapewnia zamek listwowy z mechanizmem dociskowym Winkhaus STV
• Elegancki pochwyt jednostronny prosty o dł. 1500 mm

PRZED zamknięciem ~ 5 mm

PO zamknięciu ~ 3 mm

Zmniejszenie szczeliny po zamknięciu zamka zwiększa izolacyjność termiczną skrzydła.

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY IDEALNY PAKIET, DOSTOSOWANY DO TWOICH POTRZEB, ZE WSZYSTKICH
DOSTĘPNYCH AKCESORIÓW

CENY
•
•
•
•
•
•

zawias Premium Simonswerk serii 4000 (trzy szt.)
zamek listwowy z mechanizmem dociskowym Winkhaus STV
mini rozeta*
pochwyt jednostronny prosty w kolorze srebrnym o dł. 1500 mm
klamka jednostronna i rozeta CORTES w kolorze srebrnym
klamka dwustronna i rozeta CORTES w kolorze srebrnym

Zamek listwowy z mechanizmem
dociskowym Winkhaus STV
• wersja z kutymi hakami
• regulacja zaczepu zamka

269 | 330,87
99 | 121,77
19 | 23,37
379 | 466,17
139 | 170,97
153 | 188,19

* dostępny tylko w kolekcji Eco Polar Passive

Eco POLAR PASSIVE, pełne, Antracyt

Pochwyt jednostronny prosty w kolorze
srebrnym o dł. 1500 mm
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Zawias Premium Simonswerk serii 4000
regulacja 3D
• nośność 160 kg
• wzmocniony antywłamaniowo
• gwarancja działania 30 lat (200 tys. cykli)

Klamka jednostronna i rozeta CORTES
w kolorze srebrnym

Mini rozeta (strona zewnętrzna)*

Akcesoria do drzwi ECO

Ciepły montaż

WKŁADKI PATENTOWE Antywłamaniowe klasy „B”
kolor

rodzaj

cena

40/50*, 35*/55

139 | 170,97

mosiądz

50/45*

149 | 183,27

srebrny matowy

50*/50

159 | 195,57

srebrny matowy,

SYSTEMY PORTA DO MONTAŻU DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

NAKŁADKI NA ZAWIASY

Proponowane systemy są odpowiedzią na zapotrzebowanie rozwiązań dla szeroko pojętego budownictwa energetycznego. Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie
nowe budynki, a od 1 stycznia 2019 r. nowo powstałe budynki użyteczności publicznej, będą musiały charakteryzować się niemal zerowym zużyciu energii.
Zasady te będą obowiązkiem wszystkich inwestorów, zgodnie z regulacjami przyjętymi w Polsce i w całej Unii Europejskiej.
Już teraz można zamontować drzwi w technologii przyszłości, a wszystkie materiały potrzebne do montażu znajdują się w jednym opakowaniu.

kolor: srebrny matowy
(komplet na jeden zawias)

RODZAJE WKŁADEK W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU DRZWI
okucia

drzwi otwierane
na zewnątrz

drzwi otwierane
do wewnątrz

Eco POLAR PASSIVE

CORTES, GLOBER

50*/50

50/45*

Eco POLAR PASSIVE

CORTES + minirozetka

50*/30

35/45*

CORTES, GLOBER

35*/55

40/50*

model

Eco POLAR

Klamki CORTES Antywłamaniowe (II Klasa Europejska)

23,92 | 29,42

POTWIERDZONA JAKOŚĆ

SYSTEM

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

System został przebadany w instytucie IFT Rosenheim, gdzie badano między innymi
odporność na parcie wiatru (podciśnienie i nadciśnienie), wykonano próbę udarności
czy zbadano utratę właściwości po działaniu cyklicznych zmian temperatury.

BAZOWY

290 | 356,70

PASYWNY

940 | 1156,20

Wymiary wszystkich wkładek patentowych są dostępne na stronie
internetowej www.porta.com.pl
* Oznacza stronę ewentualnego zastosowania gałki.

SYSTEM PORTA DO MONTAŻU PASYWNEGO
W LINII OCIEPLENIA

POCHWYT (na 1 stronę)

W skład systemu Pasywnego wchodzą:
1. System Bazowy
2. Proﬁle termiczne obwiedniowe
3. Klej montażowy
4. Opakowanie kołków dedykowanych ramowych

do kolekcji Eco POLAR,Eco POLAR PASSIVE
Wymiary montażowe: www.porta.com.pl/dm/uchwytyeco.pdf

SZYLD GÓRNY
54 | 66,42

system pasywny (stojak)

PARAMETRY SYSTEMU:
ZESTAW KLAMKA CORTES

ZESTAW KLAMKA CORTES

z uchwytem standardowym
kolor: srebrny matowy

z uchwytem „gałka” (ruchoma)
kolor: srebrny matowy

153 | 188,19

163 | 200,49

•

system pasywny (próg)

90 cm

90 cm

150 cm

150 cm

(system ogranicza 4 krotnie utratę ciepła w stosunku
do montażu klasycznego drzwi)

Eliminacja mostków punktowych i liniowych na całym
obwodzie drzwi
• Nośność systemu 400 kg na 1mb.
• Eliminacja możliwości przemarzania muru nawet powyżej -20°C
• Szczelność i odporność na warunki atmosferyczne do 1050 Pa
• Stabilność przy zmianach temperaturowych -10°C/+60°C
• Stabilność wymiarowa i brak pęknięć przy deformacji
• Wytrzymałość na zerwanie 3000Pa
• Wynik próby udarności w klasie 5
• Izolacyjność akustyczną Rstw – 58dB
System zalecany do termoizolacyjności w przypadku domów
pasywnych i energooszczędnych.

Klamki GLOBER Antywłamaniowe (II Klasa Europejska)
SZYLD GÓRNY
54 | 66,42

ZESTAW KLAMKA GLOBER

ZESTAW KLAMKA GLOBER

z uchwytem standardowym
kolor: srebrny matowy

z uchwytem „gałka” (ruchoma)
kolor: srebrny matowy

153 | 188,19

163 | 200,49

GIĘTY
OKRĄGŁY
90 cm

PROSTY
OKRĄGŁY
90 cm

stal nierdzewna

stal nierdzewna

369 | 453,87

325 | 399,75

W skład systemu Bazowego wchodzą:
1. Taśma wewnętrza 7 mb o szerokości 90 mm
2. Taśma zewnętrza 7 mb o szerokości 90 mm
3. Listwa termiczna podproża
4. Klej-uszczelniacz hybrydowy
5. Wkręty 7,5x12
6. Fartuch progowy z butylem 150mm
7. Pianka montażowa Soudafoam Classic
PROSTY
OKRĄGŁY
150 cm

PROSTY
PROSTOKĄTNY
150 cm

stal nierdzewna

stal nierdzewna

379 | 466,17

379 | 466,17

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego
produktu może różnić się od oryginału.
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SYSTEM PORTA MONTAŻU BAZOWEGO DRZWI
ZEWNĘTRZNYCH W LINII MURU

Proponowany system BAZOWY jest kompletnym rozwiązaniem zamkniętym w jedno pudełko, pozwalającym
na profesjonalny montaż drzwi zewnętrznych.
System gwarantuje poprzez zastosowanie najwyższej jakości elementów eliminacje możliwości przenikania pary
wodnej do wewnątrz budynku, ale także skutecznie odprowadza parę wodną poza granice muru.

system bazowy (stojak)

system bazowy (próg)

