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Porta LOFT

60 - 110

40 mm

LAP SZÍNEK
A Porta LOFT egy olyan kollekció,
amely új perspektívákat nyit meg a
belsőépítészetben. Ennek egyik fő oka
a fekete matt fólia használata mind a
tok és az összes tartozék számára.
Köszönhetően a PORTA dekorációval
való kombinációnak, saját eredeti
terméket hozhat létre, amely könnyen
beilleszthető szinte bármilyen belső
térbe.
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TOK SZÍNEK

3D pántok a tokkal megeggyező színben
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"éles szélű" üveg kombinálás

modell 4.B

TECHNIKAI PARAMÉTEREK
AJTÓLAP SZERKEZETE

MEGJEGYZÉSEK

A lap betétje „papírrácsbetét” vagy kerettel erősített furatolt faforgácsbetét (felár
ellenében). A lap HDF lemezzel van borítva. 8 mm vastag matt biztonsági üveg,
amely a lap szerkezeti eleme. A gyűjtemény egy speciális eleme egy fekete lap ABS
applikációja (a lap élein).

• Műszaki Engedély AT-15-6515/2016, ITB Varsó.
• Szellőző alsó kivágás az üveges modelleknél csak matt üveggel érhető el,
Lengyel méretrendben.
• A furatos – és a tele faforgacsbetétes lapoknál a rövidítésre való előkeszites
standard.
• A modell 4.B felár nélkül csak furatos faforgácsbetéttel rendelhető felár nélkül.
• A „110”-es méret nem elérhető a 4. csoport modelljeinél.
• Az üvegek fix méretűek a 4.A modellnél.
• Három pánt a "100" vagy "110" méretű ajtólapoknál.
• Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

•
•
•
•

Porta LOFT, Skandináv Bükk

A komplett szett tartalmazza:
ajtólap
tok
két 3D pánt
kilincs a tok színében

•
•
•
•

két vagy három 3D pánt (felárért) – Fekete
kampós zár az ajtólap élének színében - Fekete
edzett matt üveg, 8 mm vastag
Elegáns vagy Simple ajtókilincs - Fekete

TOK
• Porta System Elegance - Fekete.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)
•
•
•
•
•
•

„100”, „110” méret
CPL 0.2 mm – II CSOPORT színei
szellőző alsó kivágás
furatolt faforgácsbetét
harmadik pánt 3D (felár a tok árában)
rövidítésre való előkészítés (max 60 mm) - 1.1 modell

