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 Colecții de uși
uși tehnice și de intrare în apartament

MODELELE PREZENTATE SUNT DISPONIBILE PENTRU URMĂTOARELE COLECȚII:

 uși de intrare în apartament ENTRO, ENTRO TOP (pag. 144), AGAT, OPAL (pag. 146), EXTREME RC 2 (pag. 148), QUARTZ (pag. 152), 
GRANIT RC3 (pag. 154), EXTREME RC 3 (pag. 156), GRANIT cls. C (pag. 158)
  uși tehnice acustice 27 dB (pag. 128), 32 dB (pag. 128), Porta SILENCE 37 dB, EI 30 (pag. 130), 
42 dB (pag. 132), uși rezistente la foc EI 30, EI 60 (pag. 134)

CU INSERȚII: fi nisaj sintetic – dispunere verticală Gladstone/Halifax modelele 3, 6, 9 (inserție poziționată în concordanță cu structura fi nisajului), furnir natural
(inserție poziționată în concordanță cu structura fi nisajului)

inserţii 1 inserţii 3 inserţii 4

inserţii 7 inserţii 8 inserţii 9

inserţii 6
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Plană
cu aplicație din sticlă albă* 

Plană
dispunerea verticală a 
furnirului

Plană
dispunerea orizontală a 
furnirului

Plană
cu aplicație din sticlă neagră *

*  disponibilă numai pentru colecţia AGAT, OPAL (fi nisaj sintetic)

*   Modele disponibile numai pe Furnir Natural Stejar - prin intermediul comenzilor Contract.
– pentru preț si termen de producție, contactați departamentul Contract.

ramă ornamentală 1 ramă ornamentală 2 ramă ornamentală 3 și panou ramă ornamentală 4 și panou

CU RAME ORNAMENTALE, furnir natural*

PLANE, fi nisaj sintetic - aplicație din sticlă PLANE, furnir natural
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ENTRO, Plină, Nuc

Un set complet cuprinde:
• canat de ușă
• toc
• prag din oțel
• mâner
• cilindri

ENTRO, Plină, Nuc

 ENTRO, ENTRO TOP

Siguranță accesibilă
Prin „Entro”, setul format din canat 
de uşă, toc şi prag, aveţi nu doar 
un produs adecvat anumitor 
investiţii din segmentul rezidenţial, 
ci şi unul la un preţ accesibil 
şi competitiv.

NOU

broască cu trei puncte pregătită pentru cilindru – ENTRO TOP bolţuri pasive antifurt– ENTRO TOP

mâner Agat, argintiu pragșild Agat, argintiu

ENTRO

ENTRO TOP
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Alb Gri
Euroinvest

Fag  
Porta Nuc 
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Stejar  
Milano 2

Stejar 
 Milano 4

Stejar  
Milano 5
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Alb

Nuc   
Modena 1
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HPL/CPL

Finisaj CPL HQ 0,2  

Stejar
Natural

Nuc
Natural
(mat)

NOU

NOU

NOU
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CONSTRUCȚIA CANATULUI
Rama canatului este executată din lemn de răşinoase încleiat. Miezul canatului este 

din placă PAL perforată. Feţele canatului sunt acoperite pe ambele părţi cu plăci HDF. 

Canatul este acoperit cu laminat CPL cu grosimea de 0,2 mm (numai plane). 

COMPONENTELE UNUI SET COMPLET (ENTRO) 
• Broască simplă sau dublă pregătite pentru cilindru

• Trei balamale

• Vizor argintiu

• Mâner

• Cilindri

• Prag

COMPONENTELE UNUI SET COMPLET (ENTRO TOP)
• Prag

• Broască cu trei puncte pregătită pentru cilindru

• Trei bolţuri pasive antifurt

• Vizor argintiu

• Mâner

• Cilindri

TOC 
•  Toc din oţel de colţ, cu dimensiunea profi lului de 100 mm. Executat din tablă de oţel 

galvanizată pe ambele părţi, cu grosimea de 1,2 mm (toc AGAT). Completat cu: trei 

balamale, garnitură de etanşeizare din cauciuc. Vopsit electrostatic în culoarea Alb, 

Gri, Maro, Crem, Antracit CPL/HPL, Antracit structură.

•  Tocul se poate comanda în două variante:

– pentru podea fi nită – nivelul „0”

– pentru cimentare in şapă – nivelul „-30”

• Toc Proiect BIS

•  Toc ENTRO TOP - Toc din oţel de colţ cu dimensiunea profi lului de 100 mm, executat 

din tablă galvanizată pe ambele părţi cu grosimea de 1,2 mm (toc AGAT). 

Acesta include: trei balamale, garnitură de etanșeizare din cauciuc, frezaj pentru 

bolţuri pasive, pervazul metalic fi ind pe exteriorul ușii.

REMARCĂ 

Norme: PN

COSTURI SUPLIMENTARE 
• mânerul cu şild

• şildul superior

• cilindri

• 6 dibluri de montaj pentru tocurile AGAT

• profi l toc 101 mm până la 390 mm

• grosime canat de 44 mm (ENTRO TOP)

• feţe interioare din plăci de aluminiu (ENTRO TOP)

CULORI DISPONIBILE

miezul: PAL perforat

PARAMETRI TEHNICI
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AGAT plană, Acacia Argintiu, cu toc din oțel 

AGAT     

Antiefracție RC 2 (Opal)
Izolație fonică Rw=32 dB

uși de intrare în apartament 32 dB uși antiefracție RC 2, 32 dB

NOU

modelele disponibile se pot vizualiza la pag. 142

Ușă OPAL 
Uși antiefracție OPAL clasa RC 2 în conformitate cu standardul PN EN 1627: 2012 OPAL clasa de izolație 
fonică Rw=32 dB (32-36 dB) și rezistență la efracție – cu condiția completării canatului cu tocuri din oțel 
dedicate Porta, praguri din oțel inoxidabil și șild cu mâner din cel puțin clasa 2, și cilindri patentați pentru 
cel puțin 4 clase antiefracție.

Ușă AGAT 
Uși antiefracție AGAT echipate cu broască simplă sau dublă pregătită pentru cilindru având clasa de 
izolație acustică Rw = 32 dB (32-36 dB).

OPAL, Plană cu aplicaţie de sticlă albă , Acacia Argintiu,
cu toc din oțel

broască în patru puncte pregătită pentru cilindru – OPAL

broască cu trei puncte pregătită pentru cilindru – AGAT bolţuri pasive antifurt– AGAT, OPAL

contraplacă reglabilă
la toc din oțel (opțional)

* Rezultatele detaliate ale testelor le puteți regăsi pe pagina www.porta.com.pl

OPAL

Setul complet cuprinde:
• canat
• toc
• prag din oțel
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80 - 100 40-41 mmclasa 3Rw 32dB
D1 30

PROIECTclasa 2

0
7

Setul conține:
ușă + toc + prag din oțel + vizor (cost suplimentar).

Vezi fi lmul demonstrativ pentru montajul 
ușilor OPAL, în limba poloneză
www.porta.com.pl/dm/montazopal.wm

CONSTRUCȚIA CANATULUI
Rama din interior a canatului este executată din lemn de rășinoase încleiat. Feţele

canatului sunt echipate cu plăci de aluminiu compozite și materiale lemnoase.

Canaturile pot fi  prevăzute cu inserţii din aluminiu în nuanţe argintii.

În cazul furnirului natural ușile sunt fi nisate cu lac semi-mat.

Cantul este acoperit cu bandă ABS pentru ușile pe fi nisajele CPL sau Gladstone/Halifax.

COMPONENTELE UNUI SET COMPLET (AGAT)
• Broască simplă sau dublă pregătită pentru cilindru

• Trei balamale cu știft

• Trei bolţuri pasive antifurt - NOU

• Foaia de ușă este echipată și cu prag din oţel inoxidabil (90 mm)

COMPONENTELE UNUI SET COMPLET (OPAL)
• Broască cu închidere în patru puncte de pregătire pentru 2 cilindri

• Trei balamale (toc din oţel), trei balamale (toc MDF)

• Contraprofi l pentru bolţuri antifurt (toc MDF)

• Trei bolţuri pasive antifurt

• Tocul din oţel și prag din oţel inoxidabil (90 mm)

•  Tocul MDF și prag din oţel inoxidabil (90 mm) - pragul este ambalat separat

TOC 
•  Toc din oţel de colţ, cu dimensiunea profi lului de 105 mm. Executat din tablă de oţel

galvanizată pe ambele părţi, cu grosimea de 1,2 mm (AGAT) sau 1,5 mm (OPAL).

•  Completat cu: trei balamale, garnitură de etanșeizare din cauciuc, șase dibluri de 

montaj (numai la OPAL).

• Toc PROIECT BIS, PROIECT PREMIUM (pag. 198).

REMARCĂ 
• Agrement tehnic ITB-KOT-2017/0096, ediţia 1

• Pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm).

• Izolaţie fonică Rw=32 dB (interval 32÷36 dB).

• Ușile AGAT și OPAL pentru modelele plane cu sticlă disponibile numai cu un vizor.

• Pentru tocul MDF trebuie comandate și pervazele.

• Pragul trebuie comandat separat în cazul alegerii ușii OPAL cu tocul MDF.

• Pragul face parte din tocul din oţel AGAT/OPAL.

• Norme: PN, CN și DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE 
• vizor

• dimensiunea „100”

• contraplacă reglabilă pentru toc din oţel

• ușă: culori pe fi nisajul CPL 0,2 mm și 0,7 mm – GRUPA II

• toc: culori pe fi nisajul CPL 0,2 mm – GRUPA II

• ușă: fi nisaj Gladstone/Halifax, striaţii verticale

• aplicaţie de sticlă albă sau neagră pentru modelele plane

• inserţii pe fi nisaj sintetic (pentru o parte, pentru două părţi preţul x 2)

• inserţii pe furnir natural (pentru o parte, pentru două părţi preţul x 2)

• ușă: furnir natural Alb Stejar Satin

• ușă: furnir natural Stejar Satin (alte culori)

• ușă: furnir natural: Nuc 

• toc reglabil: furnir natural, Alb Stejar Satin

• toc: furnir natural Stejar Satin (alte culori)

• toc: furnir natural Nuc

• 6 dibluri de montaj pentru tocurile AGAT

• toc din oţel: culori - Grupa II

• toc din oţel: negru

• profi lul tocului din oţel pentru pervaz PROIECT BIS

• profi lul tocului din oţel pentru pervaz PROIECT PREMIUM

• profi l toc din oţel de la 106 până la 390 mm

• ranforsare mecanism autoînchidere (tocuri din oţel)

• cilindri

• mâner cu șild  (pag. 202)

Portaperfect 3D 
CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

Furnir Natural Select
Furnir Natural Stejar, Frasin, Nuc
Furnir Natural Stejar Satin

Portasynchro 3D

Paleta de culori vezi pag. 224 – 231.

DATORITĂ UTILIZĂRII STRUCTURII
STRATIFICATE CU PLĂCI DIN
ALUMINIUM, AM 
OBŢINUT
REZULTATE 
REMARCABILE
ÎN CONDIŢII 
DE UTILIZARE 
SPECIFICE CASEI 
SCĂRILOR
SAU ZONELOR CU 
DIFERENŢE DE TEMPERATURĂ.

RECOMANDĂM!
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CULORI DISPONIBILE

PARAMETRI TEHNICI

REMARCĂ! Nuanţele de furnir natural (cu excepţia furnirului
natural Frasin și Nuc) sunt disponibile cu striaţii verticale sau
orizontale (se referă numai la canatul de ușă).

REMARCĂ! Pentru ușile de intrare vă recomandăm fi nisajul CPL sau
Gladstone/Halifax și, în special, pentru ușile utilizate în instituţiile 
publice.
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EXTREME RC2, Stejar Milano 1 cu toc din oțel

EXTREME RC2, Plană, Stejar Milano 1 cu toc din oțel

balamale din 3 elemente

broască tip bandă cu 3 bolțuri bolț pasiv antifurt

prag din oțel (90 mm)blocare reglabilă (opțional) 
toc din oțel

Antiefracție RC2
Izolație fonică Rw = 40 dB*

NOU

 EXTREME RC 2
uși antiefracție clasa RC 2, 37 dB

blocare superioară 3 bolțuri 

Uși EXTREME RC 2

Ușile EXTREME RC 2 sunt echipate cu: două broaște cu 3 bolțuri 
(triple),cu butuc clasa B și bolțuri antifurt, care au

• antiefracție - clasa RC2 în conformitate cu PN EN 1627:2012
• izolație fonică Rw=37 dB (37-41 dB)

modelele disponibile se pot vizualiza la pag. 142
Setul complet cuprinde:
• canat
• toc
• prag din oțel

*Rezultatele detaliate ale testelor le puteți regăsi pe pagina www.porta.com.pl
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80 - 100 50-51 mmclasa 4 PROIECTRC 2 Rw 37dB
D1 35

0
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CONSTRUCȚIA CANATULUI
Miezul canatului este o structură specială pe 5 straturi într-o ramă din lemn de rășino-

ase încleiat. Feţele canatului sunt realizate din placă HDF. Disponibilă în varianta cu falţ. 

În versiunile CPL HQ și Gladstone/Halifax, marginile sunt acoperite cu bandă ABS.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL TOCULUI 
• Două broaște cu bolţuri (spaţiu 72 mm)

• Trei  balamale din 3 elemente argintii

• Patru bolţuri pasive antifurt

• Toc 

• Prag din oţel inoxidabil (90 mm)

TOC 
•  Toc din oţel de colţ, cu dimensiunea profi lului de 100 mm. Executat din tablă de oţel 

galvanizat pe ambele părţi cu grosimea de 1,5 mm.

•  Echipat cu 3 balamale din 3 elemente, garnitură ignifugă și opt dibluri de montaj.

• Toc PROIECT BIS pag. 198.

REMARCĂ 
• Norma PN-EN 14351-2-2018-12

• Izolaţie fonică Rw=37 dB (37÷41 dB)

• Norme: PN

COSTURI SUPLIMENTARE 
• vizor

• dimensiunea „100”

• contraplacă reglabilă (toc din oţel)

• ușă: culori pe fi nisajul CPL 0,2 mm și 0,7 mm – GRUPA II

• ușă: fi nisaj Gladstone/Halifax, striaţii verticale

• inserţii fi nisaj sintetic (pentru o parte, pentru două preţul x 2)

• inserţii furnir natural (pentru o parte, pentru două preţul x 2)

• ușă: furnir natural Alb Stejar Satin

• ușă: furnir natural Stejar Satin (alte culori)

• ușă: furnir natural Nuc 

• toc din oţel: culori - Grupa II

• toc din oţel: culoarea neagră

• profi lul tocului din oţel pentru pervaz PROIECT BIS

• profi l toc din oţel de la 106 la 150 mm

• profi l toc din oţel de la 151 la 270 mm

• profi l toc din oţel de la 271 la 390 mm

• ranforsare mecanism autoînchidere (tocuri din oţel)

• mâner cu șild (pag. 202)
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CULORI DISPONIBILE

PARAMETRI TEHNICI

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

Furnir natural Select
Furnir Natural Stejar, Frasin, Nuc
Furnir Natural Stejar Satin

 Paleta de culori vezi pag. 224 – 231.

DATORITĂ UTILIZĂRII STRUCTURII STRATIFICATE
CU PLĂCI DIN ALUMINIUM, AM OBȚINUT REZULTATE
REMARCABILE ÎN CONDIȚII DE UTILIZARE SPECIFICE
CASEI SCĂRILOR 
SAU ZONELOR CU 
DIFERENȚE DE
TEMPERATURĂ.

RECOMANDĂM!

REMARCĂ! Nuanţele de furnir natural (cu excepţia furnirului
natural Frasin și Nuc) sunt disponibile cu striaţii verticale sau
orizontale (se referă numai la canatul de ușă).

REMARCĂ! Pentru ușile de intrare vă recomandăm fi nisajul CPL sau
Gladstone/Halifax și, în special, pentru ușile utilizate în instituţiile 
publice.
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PRODUS
PORTA STEEL

  OȚEL
GALVANIZAT

Steel SAFE

Uși Steel SAFE

Ușa prevăzută cu două broaște LOB și 
cilindri clasa B este clasifi cată la clasa de
antiefracție RC 2 conform normei PN-EN 
1627:2012.

Ușa prevăzută cu broască tip bandă 
Winkhaus STV și cilindri clasa B este 
clasifi cată la clasa de antiefracție RC 3 
conform normei PN EN 1627:2012.

Steel SAFE, A.0 cu vizor, Antracit

Antiefracție
RC 2 și RC 3

uși antiefracție, clasa RC 2 și RC 3

COLECȚII DE 
INVESTIȚII

 SISTEM DE PROTECȚIE A 
SUPRAFEȚEI DIN OȚEL

strat de zinc 
(galvanizat)

element 
din oțel

zirconiu (acoperire 
prin conversie)

vopsea de suprafață 
sau substrat

Steel SAFE, A.0 cu vizor, Antracit Ușă Steel SAFE Tip III
Cârlig - închidere superioară/
inferioară

Ușă Steel SAFE Tip III
Broască de tip
bandă încuietoare multipunct

Ușă Steel SAFE Tip II
Blocare superioară 3 bolțuri

Ușă Steel SAFE Tip II
Broască inferioară cu 3 bolțuri

Setul complet este 
format din:
• canat
• toc
• prag din oțel
• mâner
• cilindri
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RC 2 80 - 100 54 mm

Alb  
MAT

Vopsea pe bază de poliester Premium  

Antracit
structură

Stejar
Auriu Nuc

Placă din oțel laminată PVC  

AntracitStejar  
Winchester

Stejar
Maro

RC 3

0
7

CONSTRUCȚIA CANATULUI
Structura canatului are la bază o ramă perimetrală din lemn dublu stratifi cat. Polistiren

expandat cu adaos mare de grafi t folosit ca miez termoizolant. Feţele canatului sunt

realizate din foaie de oţel galvanizat având grosimea de 0,6 mm, fi nisate cu folie PVC

rezistentă la condiţiile atmosferice, sau cu vopsea pe bază de poliester.

COMPONENTELE UNUI SET COMPLET TIP II
• Trei balamale din 3 elemente

• Două broaște independente LOB

• Patru bolţuri antifurt

• Mâner OPAL

• Cilindri LOB clasa A

• Contraplacă principală reglabilă în toc

• Toc din oţel de colţ mare

• Prag din oţel inoxidabil cu perforaţii

COMPONENTELE UNUI SET COMPLET TIP III 
• Trei balamale din 3 elemente

• Broască cu mecanism de prindere Winkhaus STV cu cârlige

• Patru bolţuri antifurt

• Mâner SAFE

• Cilindri WILKA clasa A

• Contraplacă principală reglabilă în toc

• Toc din oţel de colţ mare

• Prag din oţel inoxidabil cu perforaţii

TOC 
•  Toc din oţel de colţ, lăţimea profi lului 100 mm. Realizat din tablă de oţel galvanizată 

pe ambele părţi, cu grosimea de 1,2 mm (Tip II) sau 1,5 mm (Tip III).

REMARCĂ 
• Agrement Tehnic ITB-KOT-2017/0008, ediţia 1

• Norme: PN și CN

COSTURI SUPLIMENTARE TIP II 
• dimensiunea „100” 

• vizor

• doi cilindri LOB, clasa B - înlocuirea variantei de bază de clasă A

• umplutura canatului – vată minerală

• ranforsare pentru mecanismul de auto-închidere

• mâner cu șild (pag. 202)

COSTURI SUPLIMENTARE TIP III 
• dimensiunea „100” 

• broască superioară

• lanţ rigid pentru uși vopsite 

• lanţ rigid pentru ușile laminate PVC

• șild superior din clasa C

• vizor

• cilindru inferior Wilka clasa B – în locul cilindrului din clasa A

• cilindru superior Wilka clasa A și clasa B

• umplutura canatului – vată minerală

• ranforsare pentru mecanism auto-închidere

• mâner cu șild (pag. 202)
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CULORI DISPONIBILE

PARAMETRI TEHNICI

prag realizat din oţel
inoxidabil cu perforaţii

contraplacă reglabilă

toc din oțel MARE

polistiren expandat cu 
amestec de grafi t
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Uși QUARTZ

Ușile DT-K32 (QUARTZ Tip III), echipate cu broască de tip bandă și 
bolțuri antiefracție, au:

• clasa RC 2 în conformitate cu norma PN EN 1627:2012
• clasa de izolație fonică Rw=32 dB (32–36 dB)
• rezistența la foc EI 30
• etanșeitate la fum

QUARTZ Inserţii 6, Alb, cu toc din oțel

QUARTZ RC 2

Antiefracție RC 2
Izolație fonică Rw=34 dB*
Rezistență la foc EI 30
Etanșeitate la fum

uși antiefracție clasa RC 2, EI 30, 32 dB

modelele disponibile se pot vizualiza la pag. 142
Setul complet este format din:
• canat
• toc
• prag din oțel

bolţuri pasive antifurt– QUARTZ III balama cu 3 elemente

broască tip bandă disponibilă cu 2 cilindri
(QUARTZ Tip III)

QUARTZ Inserţii 6, Alb, cu toc din oțel 

* Rezultatele detaliate ale testelor le puteti regăsi pe pagina web www.porta.com.pl
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80 - 100 44-45 mmRC 2 clasa 3Rw 32dB
D1 30

PROIECTEI30 Sa, S200

0
7

REMARCĂ
• Evaluare Tehnică Naţională ITB-KOT-2017/0007, ediţia 1.

• Certifi cat de conformitate nr 020-UWB-0567/W.

• Pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm).

•  Pentru a completa specifi caţiile din Evaluarea Tehnică Naţională, pentru uşile cu 

rezistenţă la foc 30 min aveţi obligaţia de a folosi amortizor pentru închidere.

•  Pentru rezistenţă la foc, se recomandă utilizarea mânerului cu miez de oţel.

•  În cazul în care se utilizează alte accesorii decât cele din oferta PORTA, trebuie luate 

în considerare cărţile de garanţie.

• Izolaţie fonică Rw=32 dB (interval 32÷36 dB).

• Norme: PN.

COSTURI SUPLIMENTARE
• vizor

• dimensiunea „100”

• toc din oţel: culori GRUPA II

• toc din oţel: culoarea neagră

• ușă: culori pe fi nisajul CPL 0,2 mm și 0,7 mm – GRUPA II

• ușă: culori Gladstone/Halifax cu striaţii verticale 

• inserţii pe fi nisaj sintetic (pentru o parte, pentru două părţi preţul x 2)

• inserţii pe furnir natural (pentru o parte, pentru două părţi preţul x 2)

• ușă: furnir Furnir Natural Stejar Satin Alb

• ușă: furnir Furnir Natural Stejar Satin (alte culori)

• ușă: furnir natural Nuc

• profi lul tocului din oţel pentru pervaz PROIECT BIS 

• profi lul tocului din oţel de la 101 până la 390 mm

• mâner cu șild (pag. 202)

CONSTRUCȚIA CANATULUI
Construcţia placă PAL stratifi cată a canatului asigură rezistenţa la foc peste 30 de

minute și o izolaţie fonică Rw=34 dB*. Datorită structurii stratifi cate cu plăci din

aluminiu ușile sunt extrem de rezistente la condiţii de utilizare intensă. În versiunile

CPL HQ și Gladstone/Halifax, marginile sunt acoperite cu bandă ABS.

COMPONENTELE UNUI SET COMPLET
• Broască cu opritor dreptunghiular, cu pregătire pentru cilindru (QUARTZ Tip I)

•  Două broaşte îngropate cu pregătire pentru cilindru (QUARTZ Tip II)

•  Broască tip bandă cu pregătire pentru 2 cilindri şi trei bolţuri pasive antifurt 

(QUARTZ Tip III)

• Trei balamale cu 3 elemente, ranforsate şi galvanizate argintii

• Garnitură termogonfl abilă pentru etanșeizare la fum, montată pe canat

• Tocul din oţel și prag din oţel inoxidabil (90 mm)

TOC
•  Toc din oţel de colţ, cu dimensiunea profi lului de 105 mm. Executat din tablă de 

oţel, galvanizat pe ambele părţi, cu grosimea de 1,5 mm. Tocul este completat cu: 

garnitură termogonfl abilă pentru etanşeizare, trei balamale, prag din oţel inoxidabil 

în varianta standard (90 mm), consolidare pentru amortizor. În afară de acestea, tocul 

pentru uşa Quartz I are loc de angrenare a unei broaşte, QUARTZ II – pentru două 

broaşte, QUARTZ III - pentru broască cu închidere în patru puncte cât şi şase dibluri 

de montaj şi orifi cii pentru bolţurile pasive antifurt.

• Toc PROIECT BIS (pag. 198).

•   Toc PROIECT PREMIUM doar prin intermediul Departamentului Contract.
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Portaperfect 3D 
CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

Furnir Natural Select
Furnir Natural Stejar, Frasin, Nuc
Furnir Natural Stejar Satin

Portasynchro 3D

Paleta de culori vezi pag. 224 – 231.

DATORITĂ UTILIZĂRII STRUCTURII STRATIFICATE
CU PLĂCI DIN ALUMINIUM, AM OBŢINUT REZULTATE
REMARCABILE ÎN CONDIŢII DE UTILIZARE SPECIFICE
CASEI SCĂRILOR 
SAU ZONELOR CU 
DIFERENŢE DE
TEMPERATURĂ.

RECOMANDĂM!

CULORI DISPONIBILE

PARAMETRI TEHNICI

REMARCĂ! Nuanţele de furnir natural (cu excepţia furnirului
natural Frasin și Nuc) sunt disponibile cu striaţii verticale sau
orizontale (se referă numai la canatul de ușă).

REMARCĂ! Pentru ușile de intrare vă recomandăm fi nisajul CPL sau
Gladstone/Halifax și, în special, pentru ușile utilizate în instituţiile 
publice.
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GRANIT RC 3, model cu inserţii 8, Ciment Închis

GRANIT RC 3
uși antiefracție clasa RC 3, EI 30, 32 dB

Uși GRANIT RC

Oferta noastră cuprinde 2 tipuri de uşi:
Tip I
• clasa antiefracție RC 3 în conformitate cu norma PN EN 1627-2012
• izolaţie fonică Rw=32 dB (32–36 dB)
• etanșeitate la fum
Tip II
• parametrii Tipului I
• rezistență la foc de 30 min. (EI 30)

Antiefracție clasa RC 3
Izolație fonică Rw=32 dB*
Rezistență la foc EI 30
Etanșeitate la fum

COLECȚII DE 
INVESTIȚII

modelele disponibile se pot vizualiza la pag. 142

* Rezultatele detaliate ale testelor le puteti regăsi pe pagina web www.porta.com.pl

GRANIT RC 3, Ciment Închis, cu toc din oțel 4 bolţuri pasive antifurt

2 cârlige antiefracţie
garnitură termogonfl abilă (Tip II)

balamale ranforsate

broască tip bandă Winkhaus cu cârlig
de blocare multipunct

Setul complet este format din:
• canat
• toc
• prag din oțel
• mâner
• cilindri
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80 - 100 50-51 mmRw 32dB
D1 30

RC 3 clasa 4EI30 Sa, S200 PROIECT

0
7

CONSTRUCȚIA CANATULUI
Miezul canatului este o structură specială pe 5 straturi într-o ramă din lemn de 

rășinoase încleiat. Feţele canatului sunt realizate din placă HDF. Ușile sunt disponibile 

în versiune cu falţ.

În versiunile CPL HQ și Gladstone/Halifax, marginile sunt acoperite cu bandă ABS.

COMPONENTELE UNUI SET COMPLET
• Broască cu cârlig cu mecanism de prindere Winkhaus STV

• Cilindru antifurt

• Mâner cu șild antiefracţie SAFE

•  Trei balamale (toc din oţel) sau două balamale (toc PS ranforsat) cu ştift ranforsate şi 

galvanizate argintii

• Patru bolţuri pasive antifurt

•  Suplimentar: Tipul II – garnitură termogonfl abilă pentru etanşeitate la fum 

(circumferenţial cu excepţia părţii inferioare)

•  Toc prevăzut cu prag din oţel și ranforsare mecanism autoînchidere

TOC
•   Toc din oţel de colţ, cu dimensiunea profi lului de 100 mm. Executat din tablă de oţel, 

galvanizat pe ambele părţi, cu grosimea de 1,5 mm. Tocul este completat cu: garnitură 

ignifugă, opt dibluri de montaj şi prag din oţel inoxidabil în varianta extinsă (120 mm).

•  Tocul Porta System ranforsat, cu intervalul de grosime a zidului de la 120 mm la 

300 mm. Pervaz cu lăţimea de 80 mm.

• Toc PROIECT BIS (pag. 198).

•  Toc PROIECT Premium doar prin intermediul Departamentului Contract.

REMARCĂ
• Evaluare Tehnică Naţională nr ITB-KOT 2017/0007, ediţia 1.

• Certifi cat de conformitate nr 020-UWB-0567/W.

•  Pentru a completa specifi caţiile din Evaluarea Tehnică Naţională, pentru uşile cu 

rezistenţă la foc aveţi obligaţia de a folosi amortizor pentru închidere.

•  Pentru rezistenţă la foc, se recomandă utilizarea mânerului cu miez de oţel.

•  În cazul în care se utilizează alte accesorii decât cele din oferta PORTA, trebuie luate 

în considerare cărţile de garanţie.

•  Sistem cu lanț rigid disponibil numai cu toc din oțel (uși cu deschidere în interior).

• Uși rezistente la foc - inserţii disponibile numai ca opţiuni pe două părţi.

• Norme: PN.

COSTURI SUPLIMENTARE
• vizor

• dimensiunea „100” 

• broască superioară suplimentară

• sistem cu lanţ rigid

• șild superior

• cilindru superior

• toc din oţel: culori GRUPA II

• toc din oţel: culoarea neagră

• ușă: culori pe fi nisajul CPL 0,2 mm și 0,7 mm – GRUPA II

• toc: culori pe fi nisajul CPL 0,2 mm – GRUPA II

• ușă: culori Gladstone/Halifax cu striaţii verticale  

• inserţii pe fi nisaj sintetic (pentru o parte, pentru două părţi preţul x 2)

• inserţii pe furnir natural (pentru o parte, pentru două părţi preţul x 2)

• ușă: furnir natural Stejar Satin Alb

• ușă: furnir natural Stejar Satin (alte culori)

• ușă: furnir natural Nuc

• toc: furnir natural Stejar Satin Alb

• toc: furnir natural Satin (alte culori)

• toc: furnir natural Nuc

• profi lul tocului din oţel pentru pervaz PROIECT BIS

• profi l toc din oţel de la 101 până la 390 mm

• mâner cu șild SAFE (pag. 202)

CPL HQ 0,2 mm

Furnir Natural Select
Furnir Natural Stejar, Frasin, Nuc
Furnir Natural Stejar Satin

Paleta de culori vezi pag. 224 – 231.

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

DATORITĂ UTILIZĂRII STRUCTURII STRATIFICATE
CU PLĂCI DIN ALUMINIUM, AM OBŢINUT REZULTATE
REMARCABILE ÎN CONDIŢII DE UTILIZARE SPECIFICE
CASEI SCĂRILOR 
SAU ZONELOR CU 
DIFERENŢE DE
TEMPERATURĂ.

RECOMANDĂM!

CULORI DISPONIBILE

PARAMETRI TEHNICI

REMARCĂ! Nuanţele de furnir natural (cu excepţia furnirului
natural Frasin și Nuc) sunt disponibile cu striaţii verticale sau
orizontale (se referă numai la canatul de ușă).

REMARCĂ! Pentru ușile de intrare vă recomandăm fi nisajul CPL sau
Gladstone/Halifax și, în special, pentru ușile utilizate în instituţiile 
publice.
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EXTREME RC 3, Stejar Nisipiu cu toc PS ranforsat

Uși EXTREME

Oferta noastră cuprinde 2 tipuri de uşi EXTREME:

Tip I
• clasa antiefracție RC 3 în conformitate cu norma PN EN 1627-2012
• izolație fonică Rw=37 dB (37–41 dB)
• etanșeitate la fum
Tip II
• parametrii Tipului I
• rezistenţa la foc EI 30

EXTREME RC 3
uși antiefracție, clasa RC 3, EI 30, 37 dB

Uși antiefracție clasa RC 3
Izolație fonică Rw=40 dB*
Rezistență la foc EI 30
Etanșeitate la fum

COLECȚII DE 
INVESTIȚII

modelele disponibile se pot vizualiza la pag. 142

*Rezultatele detaliate ale testelor le puteți regăsi pe pagina www.porta.com.pl

EXTREME RC 3, Stejar Nisipiu, cu toc PS ranforsat toc Porta SYSTEM4 bolţuri pasive antifurt și garnitură 
termogonfl abilă (Tip II)

broască cu cârlig multipunct
Winkhaus

2 cârlige antiefracţie

Setul complet cuprinde:
• canat
• toc
• prag din oțel
• mâner cu șild
• cilindri

NOU!

adițional șild 
superior

ACCESORII SUPLIMENTARE
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80 - 100Rw 37dB
D1 35

PROIECTEI30 Sa, S200 clasa 4RC 3 50-51 mm

0
7

CONSTRUCȚIA CANATULUI
Miezul canatului este o structură specială pe 5 straturi într-o ramă din lemn de rășinoase 

încleiat. Feţele canatului sunt realizate din placă HDF. Disponibilă în varianta cu falţ. 

În versiunile CPL HQ și Gladstone/Halifax, marginile sunt acoperite cu bandă ABS.

COMPONENTELE UNUI SET COMPLET
• Broască cu cârlig cu mecanism de prindere Winkhaus STV

• 2 cârlige antiefracţie

• Mâner cu şild antifurt (SAFE).

•  Trei balamale (toc din oţel) sau două balamale (toc PS ranforsat) cu ştift ranforsate şi 

galvanizate argintii.

• Patru bolţuri pasive antifurt.

•  Suplimentar: Tipul II – garnitură termogonfl abilă pentru etanşeitate la fum 

(circumferenţial cu excepţia părţii inferioare).

•  Toc prevăzut cu prag din inox și ranforsare mecanism autoînchidere.

• Cilindru superior (SAFE)

TOC
•   Toc din oţel de colţ, cu dimensiunea profi lului de 100 mm. Executat din tablă de oţel, 

galvanizat pe ambele părţi, cu grosimea de 1,5 mm. Tocul este completat cu: garnitură 

ignifugă, opt dibluri de montaj şi prag din oţel inoxidabil în varianta extinsă (120 mm).

•  Tocul Porta System ranforsat, cu intervalul de grosime a zidului de la 120 la 300 mm, 

echipat cu un prag din oţel de 100 mm. Pervaz cu lăţimea de 80 mm.

• Toc PROIECT BIS (pag. 198).

•    Toc PROIECT Premium contactaţi Departamentul Contract.

REMARCĂ
• Evaluare Tehnică Naţională ITB-KOT 2017/0007, ediţia 1.

• Certifi cat de conformitate și performanţă nr 020-UWB-0567/W.

•  Pentru a completa specifi caţiile din Evaluarea Tehnică, pentru uşile cu rezistenţă la foc si 

etanșeitate la fum trebuie utilizat amortizor pentru închidere automată.

•  Pentru rezistenţă la foc, se recomandă utilizarea mânerului cu miez de oţel.

•  În cazul în care se utilizează alte accesorii decât cele din oferta PORTA, trebuie luate 

în considerare cărţile de garanţie.

•  Sistem cu lanț rigid disponibil numai cu toc din oțel (uși cu deschidere în 

interior).

• Uși rezistente la foc- inserţii disponibile numai pe 2 părţi.

• Norme: PN.

COSTURI SUPLIMENTARE
• vizor

• dimensiunea „100” 

• toc din oţel: culori GRUPA II

• toc din oţel: culoarea neagră 

• sistem cu lanţ rigid

• ușă: culori pe fi nisajul CPL 0,2 mm și 0,7 mm – GRUPA II

• toc: culori pe fi nisajul CPL 0,2 mm – GRUPA II

• ușă: culori Gladstone/Halifax cu striaţii verticale 

• inserţii pe fi nisaj sintetic (pentru o parte, pentru două părţi preţul x 2)

• inserţii pe furnir natural (pentru o parte, pentru două părţi preţul x 2)

• ușă: furnir natural Stejar Satin Alb

• ușă: furnir natural Stejar Satin (alte culori)

• ușă: furnir natural Nuc

• toc: furnir natural Stejar Satin Alb

• toc: furnir natural Satin (alte culori)

• toc: furnir natural Nuc

• profi lul tocului din oţel pentru pervaz PROIECT BIS

• profi l toc din oţel de la 101 până la 390 mm

• mâner cu șild SAFE  (pag. 202)
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CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

Furnir Natural Select
Furnir Natural Stejar, Frasin, Nuc
Furnir Natural Stejar Satin

Paleta de culori vezi pag. 224 – 231.

DATORITĂ UTILIZĂRII STRUCTURII STRATIFICATE
CU PLĂCI DIN ALUMINIUM, AM OBŢINUT REZULTATE
REMARCABILE 
ÎN CONDIŢII 
DE UTILIZARE 
SPECIFICE
CASEI SCĂRILOR 
SAU ZONELOR CU 
DIFERENŢE DE
TEMPERATURĂ.

RECOMANDĂM!

CULORI DISPONIBILE

PARAMETRI TEHNICI

REMARCĂ! Nuanţele de furnir natural (cu excepţia furnirului
natural Frasin și Nuc) sunt disponibile cu striaţii verticale sau
orizontale (se referă numai la canatul de ușă).

REMARCĂ! Pentru ușile de intrare vă recomandăm fi nisajul CPL sau
Gladstone/Halifax și, în special, pentru ușile utilizate în instituţiile 
publice.
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GRANIT clasa C, Nuc Natural, cu toc PROIECT BIS

GRANIT clasa C
uși antiefracție, clasa C, EI 30, 32 dB

Antiefracție clasa C și RC 3
Izolație fonică Rw=36 dB*
Rezistență la foc EI 30

Uși GRANIT clasa C

Oferta noastră cuprinde 2 tipuri de uşi GRANIT

Tip I
• antiefracție clasa C
• clasa antiefracție RC 3 în conformitate cu norma PN EN 1627-2012
• izolație fonică Rw=32 dB (32–36 dB)
• etanșeitate la fum
Tip II
• parametrii Tipului I
• rezistență la foc de 30 min. (EI 30)

modelele disponibile se pot vizualiza la pag. 142

*Rezultatele detaliate ale testelor le puteți regăsi pe pagina www.porta.com.pl

bolţuri pasive antifurt balama ranforsată antifurt din 3 
elemente

broască tip bandă, multi-punct, pregătită pentru 2 cilindri

GRANIT, plină, Nuc Natural, cu toc din oțel 

Setul complet este format din:
• canat
• toc
• prag din oțel
• mâner cu șild
• cilindri
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80 - 100Rw 32dB
D1 30

PROIECTEI30RC 3 Sa, S200 clasa 4 48-49 mmclasa C

0
7

Montajul ușilor GRANIT folosind dibluri - vezi video
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv

Montajul ușilor GRANIT folosind spumă - vezi video www.porta.
com.pl/dm/montazgranitnapianke.wm

CONSTRUCȚIA CANATULUI
Rama din interior a canatului este executată din lemn de răşinoase încleiat. Feţele

canatului sunt compuse din plăci compozite de aluminiu şi placă HDF. Canaturile pot

fi  prevăzute cu inserţii din aluminiu în nuanţe argintii. În cazul furnirului natural ușile 

sunt fi nisate cu un lac semi-mat. Este o propunere pentru persoanele cele mai exigente, 

pentru care siguranţa este cea mai importantă. În versiunea CPL HQ

marginile sunt acoperite cu bandă ABS.

COMPONENTELE UNUI SET COMPLET
• Broască tip bandă, multi-punct (clasa 4 ENV)

• Doi cilindri antifurt clasa C

• Mâner cu şild antifurt pentru GRANIT sau GRANIT PLUS (cost suplimentar)

• Şildul superior

• Trei balamale cu 3 elemente galvanizate argintii

• Patru bolţuri pasive antifurt

• Pregătire pentru scurtare maxim 60 mm (Granit tip I)

•  Suplimentar: Tipul II – garnitură termogonfl abilă pentru etanşeitate la fum 

(circumferenţial cu excepţia părţii inferioare)

•  Toc prevăzut cu prag din inox - versiune mărită 120 mm și ranforsare mecanism 

autoînchidere.

TOC
•  Toc din oţel de colţ, cu dimensiunea profi lului de 100 mm. Executat din tablă de 

oţel, galvanizat pe ambele părţi, cu grosimea de 1,5 mm. Tocul este completat cu 

garnitură ignifugă, opt dibluri de montaj şi prag din oţel inoxidabil în varianta extinsă 

(120 mm).

• Toc PROIECT BIS (pag. 198).

•  PROIECT Premium (pag. 198).

REMARCĂ
• Evaluare Tehnică Naţională ITB-KOT-2017/0242, ediţia 1.

• Certifi cat de conformitate și performanţă nr. 020-UWB-2618/W.

•  Pentru a completa specifi caţiile din Evaluarea Tehnică Naţională, pentru uşile cu 

rezistenţă la foc 30 min aveţi obligaţia de a folosi amortizor pentru închidere.

•  Pentru rezistenţă la foc, se recomandă utilizarea mânerului cu miez de oţel.

•  În cazul în care se utilizează alte accesorii decât cele din oferta PORTA, trebuie luate 

în considerare cărţile de garanţie.

• Izolaţie fonică Rw=32 dB (interval 32÷36 dB).

• Norme: PN.

COSTURI SUPLIMENTARE 
• vizor

• dimensiunea „100” 

• toc din oţel: culori GRUPA II

• toc din oţel: culoare neagră

• contraplacă reglabilă (Tip I)

• ușă: culori pe fi nisajul CPL 0,2 mm și 0,7 mm – GRUPA II 

• inserţii pe fi nisaj sintetic (pentru o parte, pentru două părţi preţul x 2)

• inserţii pe furnir natural (pentru o parte, pentru două părţi preţul x 2)

• ușă: furnir natural Stejar Satin Alb

• ușă: furnir natural Stejar Satin (alte culori)

• ușă: furnir natural Nuc

• profi lul tocului din oţel pentru pervaz PROIECT BIS

• profi lul tocului din oţel pentru pervaz PROIECT PREMIUM

• profi l toc din oţel de la 101 până la 390 mm

• mâner cu șild GRANIT PLUS (pag. 202)
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CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm

Furnir Natural Select
Furnir Natural Stejar, Frasin, Nuc
Furnir Natural Stejar Satin

Paleta de culori vezi pag. 224 – 231.

DATORITĂ UTILIZĂRII STRUCTURII STRATIFICATE
CU PLĂCI DIN ALUMINIUM, AM OBŢINUT REZULTATE
REMARCABILE 
ÎN CONDIŢII DE 
UTILIZARE SPECIFICE
CASEI SCĂRILOR 
SAU ZONELOR CU 
DIFERENŢE DE
TEMPERATURĂ.

CULORI DISPONIBILE

PARAMETRI TEHNICI

RECOMANDĂM!

REMARCĂ! Nuanţele de furnir natural (cu excepţia furnirului
natural Frasin și Nuc) sunt disponibile cu striaţii verticale sau
orizontale (se referă numai la canatul de ușă).

REMARCĂ! Pentru ușile de intrare vă recomandăm fi nisajul CPL sau
Gladstone/Halifax și, în special, pentru ușile utilizate în instituţiile 
publice.



UȘI DE EXTERIOR

PASIVE

ŞI EFICIENTE

ENERGETIC

Ușile de oțel din colecția Steel sunt 
rezultatul celei mai noi tehnologii.
Ușile ECO POLAR PASIV sunt 
o soluție perfectă pentru 
casele pasive.

08



Steel SAFE
vezi pag. 162
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PRODUS
PORTA STEEL

  OȚEL
GALVANIZAT

 Steel SAFE, ENERGY PROTECT 
Broască antiefracție, clasa 3 sau 4. Geam antiefracție clasa P4

Antiefracție RC2/RC3*
Transfer termic Ud=1.1÷1.7*

model F.1model E.1model D.1

model C.1model B.1model A.0

Ud= 1,1*
W/m2K

COEFICIENT
GLOBAL DE

TRANSFER TERMIC

COLECȚII DE 
INVESTIȚII

 SISTEM DE PROTECȚIE A 
SUPRAFEȚEI DIN OȚEL

strat de zinc 
(galvanizat)

zirconiu (acoperire 
prin conversie)

element 
din oțel

vopsea de suprafață 
sau substrat

Steel SAFE E.1, Stejar Winchester 

Steel ENERGY PROTECT C.1, Stejar Winchester 

*Rezultatele detaliate ale testelor le puteți regăsi pe pagina www.porta.com.pl

Setul complet cuprinde:
• canat
• toc
• prag
• mâner
• cilindri
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80 - 100RC 2* 54 mm 66 mmRC 3*

Alb  
MAT

Vopsea pe bază de poliester Premium  

Antracit
structură

Stejar
Auriu Nuc

Placă din oțel laminată PVC  

AntracitStejar  
Winchester

Stejar
Maro

miezul: polistiren 
expandat cu amestec 
de grafi t

0
8
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CULORI DISPONIBILE

PARAMETRI TEHNICI

INFORMAȚII DE BAZĂ 
• Ușă SAFE (grosime foaie de ușă 54 mm)

•  Antiefracţie RC 2 sau RC 3 (pentru canaturi pline)

• Două broaște independente LOB sau broască cu cârlig Winkhaus STV

• Toc de colţ mare sau Thermo

• Prag din oţel inoxidabil cu perforaţii sau prag termic

• Trei balamale din trei elemente

• Patru bolţuri pasive antifurt

• Mâner OPAL (RC 2) sau SAFE (RC 3)

• Cilindru LOB sau WILKA

• Contraplacă de broască reglabilă

• Norme: PN.

COSTURI SUPLIMENTARE - UȘI SAFE TIP II, III, ENERGY PROTECT
• Dimensiunea „100”

• Vizor

• Picurător în aceeași culoare cu foaia de ușă

• Panou din oţel inoxidabil pe ambele părţi 150 mm, modelele: A0, B1, F1

• Umplutura canatului – vată minerală

• Un set de protecţie în partea inferioară după scurtare

• Doi cilindri LOB, clasa B - în locul setului de cilindri clasa A (SAFE TIP II)

• Cilindru inferior Wilka clasa B - în locul cilindrului din clasa A (SAFE TIP III)

• Cilindru superior Wilka clasa A (SAFE TIP III)

• Cilindru inferior Wilka clasa B - în locul cilindrului din clasa A (ENERGY PROTECT)

• Mâner-bară rotund / dreptunghiular (pag. 207)

INFORMAȚII DE BAZĂ  
• Ușa ENERGY PROTECT (grosime foaie de ușă 66 mm)

• Antiefracţie RC 3 (pentru uși pline)

•  Broască cu cârlig Winkhaus STV

• Toc Thermo

• Prag termic din oţel inoxidabil

• Trei balamale din trei elemente

• Patru bolţuri pasive antifurt

• Mâner SAFE

• Cilindri WILKA

• Contraplacă reglabilă

• Norme: PN.

COSTURI SUPLIMENTARE - SAFE TIP III ȘI ENERGY PROTECT
• Broască superioară

• Lanţ rigid pentru uși vopsite

• Lanţ rigid pentru ușile laminate PVC

• Șild superior din clasa C

• Cilindru superior Wilka clasa B

4 bolţuri pasive antifurtBroască tip bandă Safe tip III,
ENERGY PROTECT

Cârlig – închidere superioară/
inferioară Safe tip III, ENERGY 
PROTECT

Toc din oţel Thermo

Pragul termic - reduce coefi -
cientul de transfer de căldură 
împreună cu tocul Thermo

Ansamblu geam cu 3 rânduri de 
sticlă din clasa P4

Miez – polistiren expandatbalamale din 3 elemente
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Uşa antiefracție clasa 4 ENV, Geamuri antiefracție clasa P4

EXEMPLE DE PANOURI LATERALE

model A.5model A.4

model A.3model A.1plină

Eco POLAR PASIV A.5, Alb

 Eco POLAR, Eco POLAR PASIV

Construcţie din plăci 
de stejar stratifi cat 

Fii Eco - 
economisește 
energie
Uşile din colecția Eco reprezintă o 
tehnologie inovatoare, un set de valori 
ideal conturate ce conduc la cea mai 
înaltă calitate. Uşile Eco POLAR PASIV, 
o soluție ideală pentru casele pasive.

Ud= 0,7*
W/m2K

COEFICIENT
GLOBAL DE

TRANSFER TERMIC

COLECȚII DE 
INVESTIȚII

model A.2

Eco POLAR PASIV C.3 panou de sticlă pe ambele feţe, Stejar 6 (Alb) PLIN, DE DREAPTA
pentru uşi de dreapta

DE DREAPTA
pentru uşi de dreapta

DUBLE
pentru uşi de dreapta
Partea panourilor laterale se alege privind de pe partea cu balamalele vizibile.

* Rezultatele detaliate ale testelor le puteți regăsi pe pagina www.porta.com.pl

model C.3 
panou de sticlă
pe ambele feţe

model C.4 
panou de sticlă
pe ambele feţe

Panourile se pot comanda prin intermediul 
departamentului Porta CONTRACT, vezi pag. 233.
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90 - 100 79 mm68 mm

Stejar 1 Stejar 4 Stejar 5 
(auriu)

Stejar 6 
(Alb)

Vopsea de exterior pe bază de apă 

AntracitNero

0
8

Vă rugăm verifi caţi posibilitatea personalizării uşilor în fun-
cţie de culorile dumneavoastră preferate, prin intermediul 
departamentului CONTRACT vezi pag. 233.

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Construcţie din plăci de stejar stratifi cat. Suprafaţa este fi nisată cu vopsea pe

bază de apă. În ramă canatului se afl ă un profi l de metal ce mărește rigiditatea

construcţiei. Canatul prezintă un set bicameral de geamuri termoizolante refl ex

maro (U=0,5 Wm2K), cu ramă geamului din oţel inoxidabil. Pragul realizat din stejar

stratifi cat și oţel inoxidabil.

Eco POLAR PASIV

– Grosime foaie de ușă 79 mm

– Trei garnituri pe circumferinţă.

Eco POLAR

– Grosime foaie de ușă 68 mm

– Două garnituri pe circumferinţă.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

•  Două încuietori independente antiefracţie de clasa 4 ENV adaptate pentru doi 

cilindri antifurt

• Trei balamale 3D 

• Prag termic – Porta ThermControl**

• La modelele cu geam se folosește o unitate de geam

• Tocul ușii din stejar stratifi cat

TOC

• Toc (gr. 93 mm) este realizat din stejar multistrat.

• Îmbinare franceză dinspre partea balamalelor, ce face imposibilă dezechilibrarea uşii.

** Marcă înregistrată Porta.

REMARCĂ

• Porta Synergy** În cazul montajului cu panou lateral cadrul panoului lateral 

împreună cu traversa superioară, iar traversa inferioară împreună cu pragul,

formează tocul.

•  Metoda inovativă de adăugare a panourilor laterale elimină punţile termice şi 

simplifi că sistemul de montaj.

• Modelele C3 și C4 cu sistem anti-picurare.

• Norme: PN și CN.

•  Montajul ușilor Eco se poate descarca de pe site-ul www.portadoors.ro din secţiunea 

PUBLICAŢII.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100” 

CREAȚI PACHETUL PERFECT, PERSONALIZAȚI-L ÎN FUNCȚIE DE DORINȚELE DVS.

CU TOATE ACCESORIILE DISPONIBILE 

(mai multe informații pe site www.porta.com.pl/do-pobrania)

ACCESORII

• balama Premium Simonswerk seria 4000 (trei buc.)

• broască tip bandă cu mecanismul de prindere Winkhaus STV

• mini rozetă*

• mâner pentru o parte (rotund) cu dimensiunea de 1500 mm

• mâner pentru o parte (dreptunghiular)  cu dimensiunea de 1500 mm

• mâner pentru o parte (rotund) cu dimensiunea de 900 mm

• mâner unilateral( rotund) pentru o parte a ușii cu dimensiunea de 900 mm

• capace pentru balamale (set pentru 1 buc)

• mâner pe o parte a ușii și rozetă CORTES, culoarea argintie

• mâner pe ambele părţi ale ușii și rozetă CORTES, culoarea argintie

*    disponibil doar în colecţiile Eco Polar PASIV 
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CULORI DISPONIBILE

PARAMETRI TEHNICI

Inserţii de oţel pe
o singură parte.

IMPORTANT!

prag termic
Porta ThermControl**

două încuietori multi-punct
antiefracţie, clasa 4 ENV

îmbinare franceză dinspre partea
balamalelor

sticlă antiefracţie bicamerală clasa 
P4 şi cadru din oţel inoxidabil

miez termoizolant
Ud=0.7W/m2K
Ud=0.8W/m2K


