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MINIMAX

MINIMAX P, Alb

model P model M model Lmodel D

MINIMAX P, Alb
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90 - 20060 - 110

Alb

Vopsea Standard  

40 mm

RAL

Modele disponibile într-o varietate 
de nuanțe RAL. Pentru mai multe 
detalii întrebați în magazine.

M
IN

IM
A

X

panou cu sticlă sticlă „chinchilla”

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Miezul canatului este fagure de stabilizare sau placă din PAL perforat. Rama şi miezul 

foilor de uşă sunt acoperite pe ambele feţe cu plăci de HDF.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

• Două balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost suplimentar 

• Trei balamale standard pentru canatul cu dimensiunea „100” sau „110”

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

• Sticlă model „chinchilla” sau mată (cost suplimentar)

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț: 

• Toc de ușă Porta SYSTEM cu fi nisaj Portadecor pag. 180

• Toc de ușă MINIMAX cu fi nisaj Portadecor pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/374-2019, CTPC Bucureşti.

• Colecția Minimax este disponibilă doar în varianta cu falț.

• În cazul miezului din PAL perforat pregătirea pentru scurtare este inclusă în preț.

•  Dimensiunea „110” disponibilă numai cu miezul PAL perforat. Dimensiunea sticlei este la 

fel ca pentru varianta „100”.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. Canatul pasiv 

(panou lateral) este disponibil pe dimensiunile „30”, „40” și „50” numai în varianta de 

ușă plină. 

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

•   Dimensiunea „80” și „90” în norma de investiții (gol de trecere 800, 900 mm)

disponibilă în standard – fără costuri suplimentare.

• Ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama.

•  Datorită materialelor utilizate, poate exista o ușoară diferenţă de culoare

între ușă și rama sticlei. 

• Norme: PN, HUN, CN și DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100”, „110” 

• placă PAL perforat

• grilă, panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

• balamale PRIME cu plăcuţă frontală lucioasă (argintiu sau auriu)

• broască magnetică

• pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm)

• ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama 

• geam rotund cu ramă din inox

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• geam din sticlă mată – model M

• geam din sticlă mată – model D

• geam din sticlă mată – model L

• mâner cu șild (pag. 202)

PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

miezul: fagure de 
stabilizare

miezul: PAL perforat
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REZISTENȚĂ
SUPERIOARĂ

LONDRA, VIENA

VIENA B, Alb

LONDRA P

VIENA P

LONDRA O

VIENA O

VIENA P, Alb

LONDRA B

VIENA B

LONDRA C

VIENA C
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120 - 180 40 mm60 - 90REZISTENȚĂ
SUPERIOARĂ

L
O

N
D

R
A

, V
IE

N
A

 

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Rama și miezul canaturilor de ușă sunt acoperite pe ambele feţe cu plăci profi late de HDF.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

•  Două sau trei balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost 

suplimentar 

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

• Sticlă model „chinchilla”

• Mâner rotund pentru uși glisante

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț: 

• Toc Porta SYSTEM cu fi nisaj Portadecor și vopsea acrilică UV * pag. 180

• Toc MINIMAX cu fi nisaj Portadecor și vopsea acrilică UV * pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

* disponibilă după confi rmare

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/374-2019, CTPC Bucureşti.

• Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble.

• Propunem mâner cu șild Royal, vezi pag. 203.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama.

•  Datorită materialelor utilizate, poate exista o ușoară diferenţă de culoare între ușă și 

rama sticlei.

• Norme: PN, CN și DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm)

• broască magnetică

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

• broască PRIME cu plăcuţă frontală lucioasă (argintiu sau auriu)

• ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild (pag. 202)

PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

Alb

Vopsea Standard  

Alb

Vopsea Acrilică UV 

RAL

Modele disponibile într-o varietate 
de nuanțe RAL. Pentru mai multe 
detalii întrebați în magazine.

LONDRA
fi nisaj structură netedă ***

miezul: fagure de 
stabilizare

**  Finisajul structură granulară este disponibil 
pentru colecțiile Londra și Viena.

***  Finisajul structură netedă este disponibil 
pentru colecția Londra.

LONDRA, VIENA
fi nisaj structură granulară**

* disponibilă după confi rmare si doar 
pentru Londra fi nisaj structură netedă

*
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VOPSEA
PREMIUM

REZISTENȚĂ
SUPERIOARĂ

Porta ROYAL Premium

Porta ROYAL Premium A, Alb

model P model Amodel M

Porta ROYAL Premium A, Alb
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120 - 18060 - 90 40 mm

Alb

Vopsea Premium  

Alb

Vopsea Acrilică UV 

Alb

Vopsea Standard  

REZISTENȚĂ
SUPERIOARĂ

* disponibilă după confi rmare

*
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CONSTRUCȚIA CANATULUI

Miezul canatului este fagure de stabilizare sau PAL plin (cost suplimentar), acoperit pe

ambele feţe cu placi de HDF.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

•  Două sau trei balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost 

suplimentar 

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

• Sticlă mată 

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț: 

• Porta SYSTEM cu fi nisaj Premium și Portadecor și vopsea acrilică UV pag. 180

• MINIMAX cu fi nisaj Premium și Portadecor și vopsea acrilică UV pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE cu fi nisaj Premium și Portadecor și vopsea acrilică UV pag. 182

• LEVEL cu fi nisaj Premium și Portadecor și vopsea acrilică UV pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/374-2019, CTPC Bucureşti.

• Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble.

• Propunem mâner cu șild Royal, vezi pag. 203.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama.

•  Datorită materialelor utilizate, poate exista o ușoară diferenţă de culoare între ușă și 

rama sticlei.

• Norme: PN și CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• miezul canatului din PAL plin

• pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm)

• broască magnetică 

• pachet balamale PRIME

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama 

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild (pag. 202)

PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

VOPSEA
PREMIUM

RAL

/ VOPSEA CALITATE SUPERIOARĂ
/ TEHNOLOGIE INOVATOARE

Modele disponibile într-o varietate 
de nuanțe RAL. Pentru mai multe 
detalii întrebați în magazine.

fi nisaj structură netedă

miezul: fagure de 
stabilizare

miezul: PAL plin
*  opţiune disponibilă doar 

pentru ROYAL Premium
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VOPSEA
PREMIUM

REZISTENȚĂ
SUPERIOARĂ

Porta SKANDIA Premium

Porta SKANDIA Premium A.0, Alb

Simplitatea elegantă a stilului scandinav.

Porta SKANDIA Premium A.0, Alb

model A.0 model B.0 model R.0

RECOMANDĂM
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120 - 18060 - 90 40 mm

Alb

Vopsea Premium  

Alb

Vopsea Acrilică UV 

REZISTENȚĂ
SUPERIOARĂ

*  disponibilă după confi rmare și doar pentru 
modelele A.0 și B.0

*
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CONSTRUCȚIA CANATULUI

Miezul canatului este din fagure de stabilizare, pal perforat (doar modelul R.0) sau 

placă din PAL plin (modelele A.0 și B.0) (opţiune contra cost) acoperit pe ambele feţe 

cu plăci de HDF.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

•  Două sau trei balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost 

suplimentar.

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru.

• Mâner rotund pentru uși glisante.

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț: 

• Porta SYSTEM cu fi nisaj Premium și vopsea acrilică UV pag. 180

• MINIMAX cu fi nisaj Premium și vopsea acrilică UV pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE cu fi nisaj Premium și vopsea acrilică UV pag. 182

• LEVEL cu fi nisaj Premium și vopsea acrilică UV pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/374-2019, CTPC Bucureşti.

• Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama.

• Norme: PN și CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• placă PAL perforat (model R.0) sau PAL plin (modelele A.0, B.0)

• pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm)

• pachet balamale PRIME

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama 

• broască magnetică

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild (pag. 202)

suprafața perfect netedă model 
A.0, B.0

relief, model R.0

CULORI DISPONIBILE

PARAMETRI TEHNICI

VOPSEA
PREMIUM

/ VOPSEA CALITATE SUPERIOARĂ
/ TEHNOLOGIE INOVATOARE

RAL

Modele disponibile într-o varietate 
de nuanțe RAL. Pentru mai multe 
detalii întrebați în magazine.

miezul: PAL perforatmiezul: fagure de 
stabilizare

miezul: PAL plin
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VECTOR A VECTOR B VECTOR CVECTOR T

VECTOR U VECTOR V

VECTOR E

VECTOR W VECTOR Y VECTOR Q

FORM 1 FORM 2 FORM 3 FORM 5

COLECȚII DE

VOPSEA
PREMIUM

REZISTENȚĂ
SUPERIOARĂ

 Porta VECTOR, FORM Premium

Porta VECTOR Premium E, Alb

Porta VECTOR Premium V, Alb
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120 - 20060 - 100PROIECTVOPSEA
PREMIUM

REZISTENȚĂ
SUPERIOARĂ

40 mm

Alb

Vopsea Premium  

Alb

Vopsea Acrilică UV

Alb

Vopsea Standard  

Vopseaua acrilică UV are o deosebită rezistență la:
- murdărie (cafea, alcool, grăsime),
- abraziune,
- zgârieturi,
- impact
și oferă garanția stabilității culorii timp 
îndelungat. Recomandăm comandarea tocului 
aferent în același fi nisaj - Vopsea UV.

RECOMANDARE

miezul: fagure de 
stabilizare

miezul: PAL perforat

V
E
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T
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R
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model frezare inserții metalice

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Miezul canatului este din fagure de stabilizare sau placă din PAL perforat consolidată în 

interior cu element de ramă din placaj (cost suplimentar). Rama şi miezul foilor de uşă 

sunt acoperite pe ambele feţe cu plăci de HDF.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

•  Două sau trei balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost 

suplimentar 

• Trei balamale standard pentru canatul cu dimensiunea „100”’

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

• Mâner rotund pentru uși glisante

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț: 

• Porta System cu fi nisaj Portadecor, fi nisaj Premium și vopsea acrilică UV, pag. 180

• MINIMAX cu fi nisaj Portadecor, fi nisaj Premium și vopsea acrilică UV, pag. 178

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

•  Porta SYSTEM ELEGANCE cu fi nisaj Portadecor, fi nisaj Premium și vopsea acrilică UV 

pag. 182

• LEVEL cu fi nisaj Portadecor, fi nisaj Premium și vopsea acrilică UV pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/374-2019, CTPC Bucureşti.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. Canatul pasiv 

(panou lateral) este disponibil cu dimensiunile „30”, „40” și „50” – fără frezaj.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama.

• Norme: PN, HUN, CN și DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100”

• placă PAL perforat

• panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm)

• pachet balamale PRIME

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama 

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild (pag. 202)

CULORI DISPONIBILE

PARAMETRI TEHNICI

Dacă sunteți în căutarea unei uși cu geam, care se va potrivi în colecția 
VECTOR PREMIUM uitați-vă și la colecția Porta FOCUS Premium pag. 20

Daţi frâu liber imaginaţiei! Aveţi o idee pentru ușa dvs?
Departamentul Porta CONTRACT vă stă la dispoziţie cu posibilitatea de a comanda uși frezate 
conform cerinţelor dumneavoastră. Detalii despre comenzi non-standard vezi pag. 233.

* Modelele colecției Porta FORM nu sunt disponibile pe Vopsea Standard.

RECOMANDARE

RAL

Modele disponibile într-o varietate 
de nuanțe RAL. Pentru mai multe 
detalii întrebați în magazine.

*
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VOPSEA
PREMIUM

REZISTENȚĂ
SUPERIOARĂ

COLECȚII DE

Porta FOCUS Premium 4.A, Alb

Porta FOCUS Premium

model 5.A model 5.B model 5.C

model 4.A

model 4.DPorta VECTOR 
model E 
vezi pag. 18

model 4.B 

model 4.E

model 4.C

Porta FOCUS Premium 4.A, Alb
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120 - 20060 - 100 40 mm

Alb

Vopsea Premium  

Alb

Vopsea Acrilică UV 
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îmbinare cu sticlă profi l „drept”frezare model 4.D

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Miezul canatului este din fagure de stabilizare sau placă PAL perforat consolidată în 

interior cu element de ramă din placaj (cost suplimentar). Atât rama cât și miezul sunt 

acoperite pe ambele feţe cu plăci HDF. În cazul modelelor cu sticlă mată călită de 

8 mm grosime, sticla face parte din construcţia canatului.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

•  Două sau trei balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost 

suplimentar 

• Trei balamale standard pentru canatul cu dimensiunea „100“

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

• Sticlă mată călită cu grosimea de 8 mm

• Mâner rotund pentru uși glisante.

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț: 

• Porta System cu fi nisaj Premium și vopsea acrilică UV pag. 180

• MINIMAX cu fi nisaj Premium și vopsea acrilică UV pag. 178

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE cu fi nisaj Premium și vopsea acrilică UV pag. 182

• LEVEL cu fi nisaj Premium și vopsea acrilică UV pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

•  Modelele 4.B, 4.D sunt disponibile numai cu placă din PAL perforat, 

fără cost suplimentar.

• Sticla are dimensiuni fi xe pentru modelul 4.A.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

•  Conform normei poloneze, decupajele pentru ventilaţie sunt disponibile pentru 

toate modelele de ușă cu sticlă.

• Norme: PN, CN și DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100” 

• placă PAL perforat

• decupaj pentru ventilaţie  

• pregătire pentru scurtare - modelele grupei 5 (maxim 60 mm)

• pachet balamale PRIME

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild (pag. 202)

Dacă sunteți în căutarea unei uși pline, care se va potrivi în această 
colecție, uitați-vă și la colecția Porta VECTOR Premium, pag. 18

RECOMANDARE

PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

VOPSEA
PREMIUM

REZISTENȚĂ
SUPERIOARĂ

Vopseaua acrilică UV are o deosebită rezistență la:
- murdărie (cafea, alcool, grăsime),
- abraziune,
- zgârieturi,
- impact
și oferă garanția stabilității culorii timp 
îndelungat. Recomandăm comandarea tocului 
aferent în același fi nisaj - Vopsea UV.

RECOMANDARE

miezul: fagure de 
stabilizare

miezul: PAL perforat
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COLECȚII DE

REZISTENȚĂ
SUPERIOARĂ

Porta DESIRE UV

Porta DESIRE 2, Alb

model 1

model 4
inserții argintii

model 2 model 4
inserții negre

model 3
inserții argintii

model 3
inserții negre

Porta DESIRE 3, Alb cu inserții negre
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120 - 20060 - 100 40 mm

Alb

Vopsea Acrilică UV 
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CONSTRUCȚIA CANATULUI

Miezul canatului este PAL perforat consolidat în interior cu element de ramă din placaj 

într-o ramă din lemn de rășinoase încleiat. Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite 

pe ambele părţi cu plăci HDF. 

Suprafața netedă a ușilor se obține prin vopsire cu ajutorul

tehnologiei UV. 

Modelele 3 și 4 au inserţii argintii sau negre.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

• Trei balamale standard PRIME

•  Broască cu plăcuţă frontală argintiu sau auriu lucios cu cheie simplă, cu blocare 

pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

• Pregătire pentru scurtare maxim 60 mm

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta System cu vopsea acrilică UV, pag. 180

• MINIMAX cu vopsea acrilică UV, pag. 178

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE cu vopsea acrilică UV, pag. 182

• LEVEL cu vopsea acrilică UV, pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, IB Varșovia.

• Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

•  Posibilitatea de a comanda produsul având înălţimea „2200” mm – contactaţi 

Departamentul Comenzi Contract, vezi pag. 233

•  Canatul cu falţ este prevazut cu 3 balamale PRIME iar cel fără falţ este prevăzut cu 

2 balamale 3D, ambalate împreună cu tocul.

• Norme: PN și CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100” 

• decupaj pentru ventilaţie

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• mâner cu șild (pag. 202)

cu frezaj modelul 2 inserții negre modelul 3 
disponibile și inserții argintii

PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

NOU

REZISTENȚĂ
SUPERIOARĂ

/ FINISAJ REZISTENT AL FOII DE UȘĂ
/ TEHNOLOGIE INOVATOARE

Vopseaua acrilică UV are o deosebită rezistență la:
- murdărie (cafea, alcool, grăsime),
- abraziune,
- zgârieturi,
- impact
și oferă garanția stabilității culorii timp 
îndelungat. Recomandăm comandarea tocului 
aferent în același fi nisaj - Vopsea UV.

RECOMANDARE

miezul: PAL perforat
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Mai multe modele sunt disponibile pentru vizualizare pe www.portadoors.ro

COLECȚII DE

REZISTENȚĂ
SUPERIOARĂ

 Porta GRANDE UV

Porta GRANDE G.4, Alb

model A.0 model A.1 model A.1
cu oglindă

model B.0 model B.1

model C.0

Porta GRANDE G.4, Alb model D.0model B.3

MODELE NOI

model G.0 model G.4 model F.0
cu panou decorativ Stejar

NOU NOU NOU

Construcția ramă-panou a colecției 
GRANDE în combinație cu noua tehnologie 
de vopsire UV reprezintă garanția unui 
produs de lungă durată.

RECOMANDĂM
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Alb

Vopsea Acrilică UV 
NOU

CULORI DISPONIBILE PANOURI DECORATIVE

NOU

Model G.0 - panou decorativ pe
Aluminiu grafi at, panoul nu este 
dispus la același nivel de suprafața 
canatului.
Dispunerea verticală 
(cost suplimentar)

Model G.0 - panou decorativ pe fi nisajul 
Portaperfect, Stejar Natural, panoul nu 
este dispus la același nivel de suprafața 
canatului.
Dispunerea verticală (cost suplimentar)

miez: construcție ramă și 
panou

OGLINDĂREZISTENȚĂ
SUPERIOARĂ

120 - 20060 - 100 40 mm

/ FINISAJ REZISTENT AL FOII DE UȘĂ
/ TEHNOLOGIE INOVATOARE

RAMĂ ȘI PANOU
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CONSTRUCȚIA CANATULUI

Suprafaţa netedă a ușilor se obţine prin vopsire cu ajutorul tehnologiei UV.

Modelul A.1 este disponibil în varianta cu oglindă pe una sau pe ambele feţe. În cazul 

canaturilor cu oglindă pe o parte, partea cealaltă este echipată cu panou. 

Posibilitatea de alegere a panourilor decorative din Stejar, dispunerea panoului fi ind la 

același nivel cu suprafaţa canatului (model F). O altă opţiune este alegerea panourilor 

pe fi nisaj sintetic sau pe furnir natural și a căror dispunere nu este la același nivel cu 

suprafaţa canatului (model G).

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

• Trei balamale standard PRIME

•  Broască cu plăcuţă frontală argintiu sau auriu lucios cu cheie simplă, cu blocare 

pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

• Sticlă mată călită

• Mâner rotund pentru uși glisante

• Pregătire pentru scurtare maxim 60 mm

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta System fi nisat cu vopsea acrilică UV pag. 180

• MINIMAX fi nisat cu vopsea acrilică UV pag. 178

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE fi nisat cu vopsea acrilică UV pag. 182

• LEVEL fi nisat cu vopsea acrilică UV pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia.

• Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble.

•  Canatul cu falţ este prevazut cu 3 balamale PRIME, iar cel fără falţ este prevăzut cu 

2 balamale 3D.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Norme: PN și CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• panou decorativ pe fi nisajul Portaperfect (model G)

• panou decorativ Aluminiu grafi at (modelul G)

• panou decorativ pe furnir natural (modelul G)

• dimensiunea „100” 

• decupaj pentru ventilaţie

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• oglindă pe o parte

• oglindă pe ambele părţi

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• mâner cu șild (pag. 202)

panou

panou decorativ din Stejar pentru 
modelul F.0, dispunerea panoului 
este la același nivel cu suprafața 
canatului.
Dispunere orizontală

sticlă modelul G.4,
geamul retras față de 
suprafața canatului

PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

NOU NOU

Vopseaua acrilică UV are o deosebită rezistență la:
- murdărie (cafea, alcool, grăsime),
- abraziune,
- zgârieturi,
- impact
și oferă garanția stabilității culorii timp 
îndelungat. Recomandăm comandarea tocului 
aferent în același fi nisaj - Vopsea UV.

RECOMANDARE
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REZISTENȚĂ
SUPERIOARĂ

 Porta DUO

Porta DUO 4.0, vopsea UV Alb cu Stejar Natural

Porta DUO 4.0, vopsea UV Alb cu Stejar Natural

model 4.0

model 4.0

model 4.A
cu sticlă

model 4.A
cu sticlă

NOU CULORI NOI

Albul și lemnul formează o combinație 
atemporală și foarte efi cientă. Aceste 
modele funcționează perfect în 
amenajarea casei fi ind potrivite pentru 
sufragerii, bucătării, terase, săli, dormitoare, 
băi, birouri și camere pentru copii.

RECOMANDĂM
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Alb

Vopsea Acrilică UV 
NOU

Finisaj Portadecor 

Stejar
Catania

NOU

Stejar
Clasic

Stejar
Natural

Finisaj Portaperfect 3D  
NOU

Fag
Scandinav

Nuc
Închis

Furnir Natural Select  

CULORI PANOURI

Stejar 1

Furnir Natural Stejar  

Stejar 
Brun

Furnir Natural Stejar Satin  

120 - 20060 - 100 40 mmREZISTENȚĂ
SUPERIOARĂ
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CONSTRUCȚIA CANATULUI

Canatul este alcătuit din panou lat vopsit și un panou îngust, fi nisat cu furnir natural  

sau sintetic.Pentru modelele cu sticlă folosim sticlă mată călită cu grosimea de 8 mm, 

ce face parte din construcţia canatului. Partea vopsită în alb a ușii are un efect satinat, 

neted obţinut prin tehnica de vopsire UV. Partea cu furnir natural este protejată de 

straturi de lac ecologic pe bază de apă, întărite cu tehnologia UV (efect semi-mat).

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

• Două sau trei balamale 3D pentru toc fără falţ (cost suplimentar)

•  Broască cu plăcuţă frontală argintiu sau auriu lucios: cu cheie simplă, cu blocare 

pentru ușile de baie sau pregătire pentru cilindru 

• Pregătire pentru scurtare, model 4.0 maxim 60 mm

• Sticlă mată călită cu grosimea de 8 mm

TOC

• Porta SYSTEM ELEGANCE fi nisat cu vopsea UV sau fi nisajul panoului pag. 182

• LEVEL fi nisat cu vopsea acrilică UV pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia.

• Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

• Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Dimensiunea „100” este echipată cu 3 balamale

• Dimensiune fi xă pentru sticlă, model 4.A

•  Conform normei poloneze, decupajele pentru ventilaţie sunt disponibile pentru 

toate modelele de uși cu sticlă.

• Norme: PN și CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100” 

• decupaj pentru ventilaţie

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• mâner cu șild (pag. 202)

panou cu sticlă panou

PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

/ FINISAJ REZISTENT AL FOII DE UȘĂ
/ TEHNOLOGIE INOVATOARE

Vopseaua acrilică UV are o deosebită rezistență la:
- murdărie (cafea, alcool, grăsime),
- abraziune,
- zgârieturi,
- impact
și oferă garanția stabilității culorii timp 
îndelungat. Recomandăm comandarea tocului 
aferent în același fi nisaj - Vopsea UV.

RECOMANDARE

miezul: PAL perforat
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VOPSEA
PREMIUM

Porta HIDE

Porta HIDE, 1.1

NOU

model A model B model Cmodel 1.1

Porta HIDE, 1.1, Alb

model U model V

model E

model W model Y model Q

Porta HIDE este o colecție care oferă noi
perspective ale designului interior, făcând
posibilă integrarea tocului și foii de ușă la
nivelul peretelui.

RECOMANDĂM
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70 - 90 40 mm

Alb

Vopsea Premium  

Alb

Grund pregătire  
pentru vopsire/ tapetare

P
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model frezare

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Canat fără falţ (deschidere spre exterior) sau falţ ascuns (deschidere spre interior). 

Miezul canatului este fagure de stabilizare sau PAL perforat, consolidat în interior cu 

element de ramă din placaj într-o ramă din lemn de rășinoase încleiat. Rama și miezul 

foilor de ușă sunt acoperite pe ambele părţi cu plăci de HDF.

Canatul se poate realiza pe următoarele fi nisaje:

•   Canatul este grunduit și pregătit pentru vopsire/tapetare. Cantul este laminat, 

ceea ce permite vopsirea.

• Vopsea Premium - Alb.

TOC

Tocul este realizat din aluminiu, pregătit pentru vopsire sau aplicare tapet. Acesta este 

destinat canaturilor din MDF cu o grosime de 40 mm. Tocul poate fi  montat pe un perete 

de zidărie sau de gips carton.

Dimensiuni vezi pag. 215, Tabel 6.

SETUL COMPLET CUPRINDE 

• Ușă

• Două balamale 3D

• Trei balamale 3D – în cazul în care miezul este PAL perforat

• Broască magnetică, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

• Toc ascuns din aluminiu

• Norme: PN și CN.

REMARCĂ

• Agrement Tehnic – AT-15-6515/2016 - canat

• Agrement Tehnic – ITB-KOT-2019/1076, ediţia 1 - toc

• Balama 3D - dedicată colecţiei Porta HIDE.

• Garnitură de etanșare pe perimetrul foilor de ușă din pal perforat.

• Norme: PN și CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• decupaj pentru ventilaţie

• garnitură pentru etanșare 

• structură PAL perforat 

• mâner cu șild  (pag. 202)

PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

VOPSEA
PREMIUM

miezul: PAL perforatmiezul: fagure de 
stabilizare

Standard, fără falț (deschidere spre exterior) – deschidere dreapta

Falț ascuns (deschidere spre interior) – deschidere stânga



UȘI DE INTERIOR

RAMĂ ȘI PANOU

CU FINISAJ SINTETIC

Caracteristica distinctivă
a ușilor ramă-panou
o constituie structura lor 
multistratifi cată.
Printre aceste colecții, veți găsi 
modelele cunoscute și
îndrăgite de uși, ce se bucură 
de ani de zile de o
popularitate continuă.

02

UNII SPUN CĂ MĂ LEG
DE DETALII, ÎNSĂ EU DOAR SUNT PERFECȚIONISTĂ.
DE ACEEA AM ALES UȘILE RAMĂ-PANOU, PENTRU CĂ
FINISAJUL LOR ESTE PERFECT! 



0
1

Porta CONCEPT K
vezi pag. 58
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Mai multe modele sunt disponibile pentru vizualizare pe www.portadoors.ro

 Porta Verte HOME, grupa A și B

Porta Verte HOME B.5, Wenge Alb

model A.2 model A.8model A.0

model B.1 model B.2 model B.5 model B.6

model A.6

CULORI NOI

Porta Verte HOME B.0, Wenge Alb
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60 - 100 120 - 200 40 mm

AlbNuc
Alb

Finisaj Portadecor 

Acacia
Auriu

Wenge 
Alb

Acacia
Argintiu

Pin
Norvegian

Stejar  
Roșu

Stejar
Închis

Finisaj Portasynchro 3D  

Alb

Finisaj Premium  

NOU

Stejar
Catania 

NOU

Nuc  
Verona 2

Stejar
Clasic

Stejar
Scandinav

Stejar 
 Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Sudic

Stejar
Havana

Stejar
California

Stejar
Malibu

Finisaj Portaperfect 3D  

NOU

Fag
Scandinav

Portalamino  

Stejar 
Hamilton

NOU

Stejar  
Argintiu

NOU

RAMĂ ȘI PANOU

CONSTRUCȚIE RAMĂ 
ȘI PANOU MDF

RECOMANDĂM!

P
o

rt
a

 V
e

rt
e

H
O

M
E

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Atât rama canatului, cât și panourile sunt executate din MDF. În funcţie de model,

canatul este dotat cu sticlă mată călită de 4 mm grosime. 

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

•  Broască cu cheie simplă, cu pregătire pentru cilindru, blocare pentru uși de baie sau 

fără frezare pentru cheie

• Trei balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost suplimentar

• Sticlă mată călită

• Pregătire pentru scurtare (maxim 30 mm)

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

• LEVEL pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia.

•   Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Norme: PN, CN și DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100” 

• panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

• broască PRIME cu plăcuţă frontală lucioasă (argintiu sau auriu)

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild (pag. 202)

PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

model B.5 - panou cu sticlă mată 
cu dungi transparente

model B.0 - panou

model A.0 - panou
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COLECȚII DE

Mai multe modele sunt disponibile pentru vizualizare pe www.portadoors.ro

 Porta Verte HOME, grupa C

Porta Verte HOME C.5, Stejar Roșu

model C.1 model C.2

model C.3

model C.0

Porta Verte HOME C.5, Stejar Roșu

model C.4 model C.5

model C.0 
inserții

model C.5 
inserții

CULORI NOI
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AlbNuc
Alb

Finisaj Portadecor 

Acacia
Auriu

Wenge 
Alb

Acacia
Argintiu

Pin
Norvegian

Stejar
Roșu

Stejar
Închis

Finisaj Portasynchro 3D  

Alb

Finisaj Premium  

NOU

Stejar
Catania

Nuc  
Verona 2

NOU

60 - 100 120 - 200 40 mm

Stejar
Clasic

Stejar
Scandinav

Stejar 
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Sudic

Stejar
Havana

Stejar
California

Stejar
Malibu

Finisaj Portaperfect 3D  

NOU

Fag
Scandinav

Portalamino  

Stejar 
Hamilton

NOU

Stejar  
Argintiu

NOU

RAMĂ ȘI PANOU

Sticlă mată călităInserții argintii

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Atât rama canatului, cât și panourile sunt executate din MDF. În funcţie de model,

canatul este dotat cu sticlă mată călită de 4 mm grosime.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

• Trei balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost suplimentar

• Sticlă mată călită

• Pregătire pentru scurtare (maxim 30 mm)

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

• LEVEL pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. Pentru uși duble 

fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Norme: PN, CN și DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100”

• panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

• broască PRIME cu plăcuţă frontală lucioasă (argintiu sau auriu)

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild (pag. 202)

PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

CONSTRUCȚIE RAMĂ 
ȘI PANOU MDF

RECOMANDĂM!
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COLECȚII DE

Mai multe modele sunt disponibile pentru vizualizare pe www.portadoors.ro

 Porta Verte HOME, grupa D

Porta Verte HOME D.7, Stejar Scandinav

model D.1 model D.2 model D.3model D.0

Porta Verte HOME D.7, Stejar Scandinav

model D.5 model D.6model D.4 model D.7

model D.0 
inserții

model D.7 
inserții

CULORI NOICULORI NOI



37

60 - 100 120 - 200 40 mm

AlbNuc
Alb

Finisaj Portadecor 

Acacia
Auriu

Wenge 
Alb

Acacia
Argintiu

Pin
Norvegian

Stejar
Roșu

Stejar
Închis

Finisaj Portasynchro 3D  

Alb

Finisaj Premium  

NOU

Stejar
Catania

NOU

Nuc  
Verona 2

Stejar
Clasic

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Sudic

Stejar
Havana

Stejar
California

Stejar
Malibu

Finisaj Portaperfect 3D  

NOU

Fag
Scandinav

Portalamino  

Stejar 
Hamilton

NOU

Stejar  
Argintiu

NOU

RAMĂ ȘI PANOU

Panou sticlă mată călităCu inserții argintii

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Atât rama canatului, cât și panourile sunt executate din MDF. În funcţie de model,

canatul este dotat cu sticlă mată călită de 4 mm grosime.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

•  Trei balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost suplimentar

• Sticlă mată călită

• Pregătire pentru scurtare (maxim 30 mm)

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

• LEVEL pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Norme: PN, CN și DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100”

• panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

• broască PRIME cu plăcuţă frontală lucioasă (argintiu sau auriu)

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild (pag. 202)

PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

CONSTRUCȚIE RAMĂ 
ȘI PANOU MDF

RECOMANDĂM!
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 Porta Verte HOME, grupa E și F

Porta Verte HOME E.0 și E.0 cu tablă magnetică, Pin Norvegian

model E.1model E.0

Porta Verte HOME E.0, Pin Norvegian

model E.5

model F.5

model E.0 
tablă magnetică

CULORI NOI
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60 - 100 120 - 200 40 mm

AlbNuc
Alb

Finisaj Portadecor 

Acacia
Auriu

Wenge 
Alb

Acacia
Argintiu

Pin
Norvegian

Stejar
Roșu

Stejar
Închis

Finisaj Portasynchro 3D 

Stejar
Catania

NOU

Nuc 
Verona 2

Stejar
Clasic

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Sudic

Stejar
Havana

Stejar
California

Stejar
Malibu

Finisaj Portaperfect 3D  

NOU

Fag
Scandinav

RAMĂ ȘI PANOU

geam pentru modelul E.5cu tablă magnetică neagră disponibilă 
pentru modelul E.0 (pe o parte), 
numai în versiunea cu falț

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Atât rama canatului, cât și panourile sunt executate din MDF. În funcţie de model,

canatul este dotat cu sticlă mată călită de 4 mm grosime.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

• Trei balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost suplimentar

• Sticlă mată călită

• Pregătire pentru scurtare (maxim 30 mm)

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

• LEVEL pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Norme: PN, CN și DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100”

• panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

• broască PRIME cu plăcuţă frontală lucioasă (argintiu or auriu)

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild (pag. 202)

PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

CONSTRUCȚIE RAMĂ 
ȘI PANOU MDF

RECOMANDĂM!
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COLECȚII DE

Mai multe modele sunt disponibile pentru vizualizare pe www.portadoors.ro

 Porta Verte HOME, grupa G

Porta Verte HOME G.4, fi nisaj Portadecor, Alb

model G.1 model G.2model G.0

Porta Verte HOME G.4, Alb

model G.3 model G.4

model G.0 
inserții

model G.4 
inserții

CULORI NOI
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60 - 100 120 - 200 40 mm

AlbNuc
Alb

Finisaj Portadecor 

Acacia
Auriu

Wenge 
Alb

Acacia
Argintiu

Pin
Norvegian

Stejar
Roșu

Stejar
Închis

Finisaj Portasynchro 3D  

Stejar
Clasic

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Sudic

Finisaj Portaperfect 3D  

NOU

Fag
Scandinav

Stejar
Catania

NOU

 Nuc 
Verona 2

Stejar
Havana

RAMĂ ȘI PANOU

Stejar
Clasic

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Havana

Finisaj Portaperfect 3D  

Aluminiu grafiat  

CULORI DISPONIBILE OF PENTRU PANOURI
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geam pentru modelul G.4 inserții decorative
- argintii

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Atât rama canatului, cât și panourile sunt executate din MDF. În funcţie de model,

canatul este dotat cu sticlă mată călită de 4 mm grosime.

Pentru modelele pe culoarea Alb se pot alege panourile decorative pe următoarele 

fi nisaje: Portaperfect și Aluminiu grafi at (cost suplimentar).

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

•  Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

• Trei balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost suplimentar

• Sticlă mată călită

• Pregătire pentru scurtare (maxim 30 mm)

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

• LEVEL pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Norme: PN, CN și DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• panou decorativ fi nisaj Portaperfect (uși albe)

• panou decorativ fi nisaj Aluminiu (uși albe)

• dimensiunea „100”

• panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

• broască PRIME cu plăcuţă frontală lucioasă (argintiu sau auriu)

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild (pag. 202)

CULORI DISPONIBILE

PARAMETRI TEHNICI

NOU

Model G.0 - panoul decorativ 
(aluminiu) nu este dispus la același 
nivel de suprafață cu canatul. 
Dispunerea verticală
(cost suplimentar)

Model G.0 - panou decorativ (fi nisaj
Portaperfect) panoul nu este dispus la 
același nivel de suprafață cu canatul. 
Dispunerea verticală 
(cost suplimentar)

NOU

CONSTRUCȚIE RAMĂ 
ȘI PANOU MDF

RECOMANDĂM!
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COLECȚII DE

 Porta Verte HOME, grupa H

model H.0 model H.1 model H.2

model H.3 model H.4 model H.5

NOU CULORI NOI

Porta Verte HOME H.5, Stejar Natural

Porta Verte HOME H.5, Stejar Natural
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60 - 100 120 - 200 40 mm

AlbNuc
Alb

Finisaj Portadecor 

Acacia
Auriu

Wenge 
Alb

Acacia
Argintiu

Pin
Norvegian

Stejar
Roșu

Stejar
Închis

Finisaj Portasynchro 3D  

Stejar
Clasic

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Sudic

Finisaj Portaperfect 3D  

NOU

Fag
Scandinav

Stejar
Catania

NOU

Nuc 
Verona 2

Stejar
Havana

RAMĂ ȘI PANOU

Stejar
Clasic

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Havana

Finisaj Portaperfect 3D  

Aluminiu grafiat  

CULORI DISPONIBILE PENTRU PANOURI DECORATIVE

0
2

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Atât rama canatului, cât și panourile sunt executate din MDF. În funcţie de model,

canatul este dotat cu sticlă mată securizată de 4 mm grosime. Pentru modelele pe 

culoarea Alb se pot alege panourile decorative pe următoarele fi nisaje: Portaperfect și 

Aluminiu grafi at (cost suplimentar)

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

• Trei balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost suplimentar

• Sticlă mată călită

• Pregătire pentru scurtare (maxim 30 mm)

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

• LEVEL pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Norme: PN, CN și DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• panou decorativ fi nisaj Portaperfect (uși albe)

• panou decorativ fi nisaj Aluminiu (uși albe)

• dimensiunea „100”

• panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

• broască PRIME cu plăcuţă frontală lucioasă (argintiu sau auriu)

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild (pag. 202)

CULORI DISPONIBILE

PARAMETRI TEHNICI

model H.5 - sticlămodel H.0 - panou

NOUNOU

Model H.0 - panoul decorativ 
(aluminiu) nu este dispus la același 
nivel cu suprafața canatului. 
Dispunerea verticală (cost 
suplimentar)

Model H.0 - panou decorativ (fi nisaj
Portaperfect) panoul nu este dispus 
la același nivel cu suprafața canatului. 
Dispunerea verticală 
(cost suplimentar)

CONSTRUCȚIE RAMĂ 
ȘI PANOU MDF

RECOMANDĂM!
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COLECȚII DE

Porta Verte HOME J.6, Alb

model J.1 model J.2model J.0

Porta Verte HOME J.6, Alb

model J.4 model J.5 model J.6

NOU CULORI NOI

 Porta Verte HOME, grupa J
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60 - 100 120 - 200 40 mmRAMĂ ȘI PANOU

NOUNOU

AlbNuc
Alb

Finisaj Portadecor 

Acacia
Auriu

Wenge 
Alb

Acacia
Argintiu

Pin
Norvegian

Stejar
Roșu

Stejar
Închis

Finisaj Portasynchro 3D  

Stejar
Clasic

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Sudic

Finisaj Portaperfect 3D  

NOU

Fag
Scandinav

Stejar
Catania

NOU

Nuc 
Verona 2

Stejar
Havana

Stejar
Clasic

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Havana

Finisaj Portaperfect 3D  

Aluminiu grafiat  

Model J.0 - panoul decorativ 
(aluminiu) nu este dispus la același 
nivel cu suprafața canatului. 
Dispunerea verticală 
(cost suplimentar)

Model J.0 - panou decorativ (fi nisaj
Portaperfect) panoul nu este dispus 
la același nivel cu suprafața canatului. 
Dispunerea verticală 
(cost suplimentar)

CULORI DISPONIBILE PENTRU PANOURI DECORATIVE

0
2

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Atât rama canatului, cât și panourile sunt executate din MDF. În funcţie de model,

canatul este dotat cu sticlă mată securizată de 4 mm grosime.

Pentru modelele pe culoarea Alb se pot alege panourile decorative pe următoarele 

fi nisaje: Portaperfect și Aluminiu grafi at (cost suplimentar)

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

•   Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

• Trei balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost suplimentar

• Sticlă mată călită

• Pregătire pentru scurtare (maxim 30 mm)

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

• LEVEL pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Norme: PN, CN și DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• panou decorativ fi nisaj Portaperfect (uși albe)

• panou decorativ fi nisaj Aluminiu (uși albe)

• dimensiunea „100”

• panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

• broască PRIME cu plăcuţă frontală lucioasă (argintiu sau auriu)

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild (pag. 202)

CULORI DISPONIBILE

PARAMETRI TEHNICI

model J.6 - sticlămodel J.0 - panou

CONSTRUCȚIE RAMĂ 
ȘI PANOU MDF

RECOMANDĂM!
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 Porta Verte HOME, grupa L și N

model L.1 model L.2model L.0

Porta Verte HOME L.4, Acacia Argintiu

model L.3

CULORI NOI

Porta Verte HOME N.3, Acacia Argintiu

model N.1model N.0 model N.2 model N.3
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60 - 100 120 - 200 40 mm

AlbNuc
Alb

Finisaj Portadecor 

Acacia
Auriu

Wenge 
Alb

Acacia
Argintiu

Pin
Norvegian

Stejar
Roșu

Stejar
Închis

Finisaj Portasynchro 3D  

Stejar
Clasic

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Sudic

Finisaj Portaperfect 3D  

NOU

Fag
Scandinav

Stejar
Catania

NOU

Nuc 
Verona 2

RAMĂ ȘI PANOU

model L.4 - sticlămodel L.0 - panou

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Atât rama canatului, cât și panourile sunt executate din MDF. În funcţie de model,

canatul este dotat cu sticlă mată securizată de 4 mm grosime.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

• Trei balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost suplimentar

• Sticlă mată călită

• Pregătire pentru scurtare (maxim 30 mm)

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 194-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

• LEVEL pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Norme: PN, CN și DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100”

• panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

• broască PRIME cu plăcuţă frontală lucioasă (argintiu sau auriu)

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild (pag. 202)

PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

model N.3 - sticlămodel N.0 - panou

CONSTRUCȚIE RAMĂ 
ȘI PANOU MDF

RECOMANDĂM!
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COLECȚII DE

 Porta Verte PREMIUM, grupa A și D

Porta Verte PREMIUM A.4, Stejar Roșu

model A.1 model A.2model A.0

Porta Verte PREMIUM A.4, Stejar Roșu

model A.3 model A.4

CULORI NOI

model D.1 model D.2model D.0 model D.3

model D.5 model D.6 model D.7 model D.8
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60 - 100 120 - 200 40 mm

Acacia
Auriu

Wenge 
Alb

Acacia
Argintiu

Pin
Norvegian

Stejar
Roșu

Stejar
Închis

Finisaj Portasynchro 3D  

Alb

Finisaj Premium  

NOU

Stejar
Clasic

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Sudic

Stejar
Havana

Stejar
California

Stejar
Malibu

Finisaj Portaperfect 3D  

NOU

Fag
Scandinav

Portalamino  

Stejar 
Hamilton

NOU

Stejar  
Argintiu

NOU

RAMĂ ȘI PANOU
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model A.4 - panou sticlă matămodel A.0 - panou

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Atât rama canatului, cât și panourile sunt executate din MDF. În funcţie de model,

canatul este dotat cu sticlă mată securizată de 6 mm grosime.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

•  Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

• Trei balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost suplimentar

• Sticlă mată călită

• Pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm)

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

• LEVEL pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Norme: PN și CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100”

• panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild (pag. 202)

PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

model D.8 - panou sticlă matămodel D.0 - panou

CONSTRUCȚIE RAMĂ 
ȘI PANOU

RECOMANDĂM!
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COLECȚII DE

 Porta Verte PREMIUM, grupa B și C

Porta Verte PREMIUM C.0, Stejar Scandinav

model B.1model B.0 model B.2 model B.3

CULORI NOI

model C.1 model C.2model C.0

Porta Verte PREMIUM C.0, Stejar Scandinav
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60 - 100 120 - 200 40 mm

Acacia
Auriu

Wenge 
Alb

Acacia
Argintiu

Pin
Norvegian

Stejar
Roșu

Stejar
Închis

Finisaj Portasynchro 3D  

Stejar
Clasic

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Sudic

Stejar
Havana

Stejar
California

Stejar
Malibu

Finisaj Portaperfect 3D  

NOU

Fag
Scandinav

Portalamino  

Stejar 
Hamilton

NOU

Stejar  
Argintiu

NOU

RAMĂ ȘI PANOU
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panou sticlă matăpanou

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Atât rama canatului, cât și panourile sunt executate din MDF. În funcţie de model,

canatul este dotat cu sticlă mată călită de 6 mm grosime.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

• Trei balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost suplimentar

• Sticlă mată călită

• Pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm)

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

• LEVEL pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Norme: PN și CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100”

• panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate) 

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild (pag. 202)

PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

CONSTRUCȚIE RAMĂ 
ȘI PANOU

RECOMANDĂM!
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COLECȚII DE

Porta Verte PREMIUM E.5, Alb

 Porta Verte PREMIUM, grupa E

model E.1 model E.2model E.0

Porta Verte PREMIUM E.5, Alb

model E.3

Mâner EUPHORIA Q standard cilindru cu buton de baie

model E.4 model E.5

NOU CULORI NOI

Mâner negru EUPHORIA Q
- doar pentru Verte PREMIUM grupa E

RECOMANDĂM!

+ sau sau
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60 - 100 120 - 200 40 mm

Acacia
Auriu

Wenge 
Alb

Acacia
Argintiu

Pin
Norvegian

Stejar
Roșu

Stejar
Închis

Finisaj Portasynchro 3D  

Alb

Finisaj Premium  

NOU

Alb Nuc
Alb

Finisaj Portadecor 

Stejar
Catania

NOU

Nuc  
Verona 2

RAMĂ ȘI PANOU

Stejar
Clasic

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Sudic

Stejar
Havana

Stejar
California

Stejar
Malibu

Finisaj Portaperfect 3D  

NOU

Fag
Scandinav

Portalamino  

Stejar 
Hamilton

NOU

Stejar  
Argintiu

NOU

0
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panou sticlă matăpanou

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Atât rama canatului, cât și panourile sunt executate din MDF. În funcţie de model,

canatul este dotat cu sticlă mată călită de 6 mm grosime.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

• Trei balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost suplimentar

• Sticlă mată călită

• Pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm)

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

• LEVEL pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Norme: PN și CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100”

• panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild (pag. 202)

PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

CONSTRUCȚIE RAMĂ 
ȘI PANOU

RECOMANDĂM!



54

COLECȚII DE

Mai multe modele sunt disponibile pentru vizualizare pe www.portadoors.ro

CULORI NOI

Porta CONCEPT, grupa A și B

model A.0 model A.2

model A.6

model B.0

model A.7

model B.1

model A.3

model A.4

model A.8 model A.9

Construcția tradițională „ramă și
panou” garantează durabilitatea
în timp a produsului.

RECOMANDĂM

Porta CONCEPT A.9, Stejar Natural

Porta CONCEPT A.9, Stejar Natural
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120 - 20060 - 100
RAMĂ ȘI PANOU

40 mm

Acacia
Auriu

Wenge 
Alb

Acacia
Argintiu

Pin
Norvegian

Stejar
Roșu

Stejar
Închis

Finisaj Portasynchro 3D  

Alb

Finisaj Premium  

NOU

AlbGri
EuroinvestNuc Wenge Nuc  

Verona 2
Nuc
Alb

Finisaj Portadecor 

Stejar
Catania

NOU

Stejar
Clasic

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Sudic

Stejar
Havana

Stejar
California

Stejar
Malibu

Finisaj Portaperfect 3D  

NOU

Fag
Scandinav

Nuc 3Nuc 2 Nuc 4

Finisaj Portadur  

Portalamino  

Stejar 
Hamilton

NOU

Stejar  
Argintiu

NOU

CONSTRUCȚIA CANATULUI

În funcţie de model, canatul are la bază construcţia ramei de tip ramă și panou 

prevăzut cu traverse orizontale și panouri combinate cu sticlă mată calită.

Sticla are grosimea de 6 mm.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

• Trei balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost suplimentar

• Sticlă mată călită

• Pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm)

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

• LEVEL pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Modelele grupei B nu sunt disponibile pe fi nisajul Premium.

• Norme: PN și CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100”

• panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

• broască PRIME cu plăcuţă frontală lucioasă (argintiu sau auriu)

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild (pag. 202)
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TCULORI DISPONIBILE

PARAMETRI TEHNICI

STRUCTURĂ SPECIALĂ
STRATIFICATĂ.

RECOMANDĂM!

panousticlă mată
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COLECȚII DE

Porta CONCEPT C.6, Alb

CULORI NOI

Porta CONCEPT, grupa C 

model C.0 model C.1 model C.2

model C.5 model C.6

Porta CONCEPT C.6, Alb

model C.3

model C.4

Construcția tradițională „ramă și
panou” garantează durabilitatea în
timp a produsului.

RECOMANDĂM
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120 - 20060 - 100RAMĂ ȘI PANOU 40 mm

Acacia
Auriu

Wenge 
Alb

Acacia
Argintiu

Pin
Norvegian

Stejar
Roșu

Stejar
Închis

Finisaj Portasynchro 3D  

Alb

Finisaj Premium  

NOU

Nuc Wenge Nuc  
Verona 2

Nuc
Alb

Finisaj Portadecor 

AlbGri
Euroinvest

Stejar
Catania

NOU

Stejar
Clasic

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Sudic

Stejar
Havana

Stejar
California

Stejar
Malibu

Finisaj Portaperfect 3D  

NOU

Fag
Scandinav

Nuc 3Nuc 2 Nuc 4

Finisaj Portadur  

Portalamino  

Stejar 
Hamilton

NOU

Stejar  
Argintiu

NOU
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CONSTRUCȚIA CANATULUI

În funcţie de model, canatul are la bază construcţia ramei de tip ramă și panou 

prevăzut cu traverse orizontale și panouri combinate cu sticlă mată calită.

Sticla are grosimea de 6 mm.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

• Trei balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost suplimentar

• Sticlă mată călită

• Pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm)

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

• LEVEL pag. 184

REMARCĂ

• Agrement tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

• Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Norme: PN și CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100”

• panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

• broască PRIME cu plăcuţă frontală lucioasă (argintiu sau auriu)

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild (pag. 202)

PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

panou sticlă mată 

STRUCTURĂ SPECIALĂ
STRATIFICATĂ

RECOMANDĂM!



58

COLECȚII DE

Porta CONCEPT K.3, Stejar Hamilton

 Porta CONCEPT, grupa H și K

CULORI NOI

model H.0

model K.0

model H.1

model K.1

Porta CONCEPT H.4, Stejar Hamilton

model H.2

model K.2

model H.4

model K.3

Construcția tradițională „ramă și
panou” garantează durabilitatea în
timp a produsului.

RECOMANDĂM
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120 - 20060 - 100RAMĂ ȘI PANOU 40 mm

Acacia
Auriu

Wenge 
Alb

Acacia
Argintiu

Pin
Norvegian

Stejar
Roșu

Stejar
Închis

Finisaj Portasynchro 3D  

Alb

Finisaj Premium  

NOU

Nuc Wenge Nuc  
Verona 2

Nuc
Alb

Finisaj Portadecor 

AlbGri
Euroinvest

Stejar
Catania

NOU

Stejar
Clasic

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Sudic

Stejar
Havana

Stejar
California

Stejar
Malibu

Finisaj Portaperfect 3D  

NOU

Fag
Scandinav

Nuc 3Nuc 2 Nuc 4

Finisaj Portadur  

Portalamino  

Stejar 
Hamilton

NOU

Stejar  
Argintiu

NOU

model H.0 - panou

model K.0 - panou

model H.4 - sticlă mată

model K.3 - sticlă mată
P

o
rt

a
 C

O
N

C
E

P
TCULORI DISPONIBILE

CONSTRUCȚIA CANATULUI

În funcţie de model, canatul are la bază construcţia ramei de tip ramă și panou 

prevăzut cu traverse orizontale și panouri combinate cu sticlă mată calită.

Sticla are grosimea de 6 mm.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

• Trei balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost suplimentar

• Sticlă mată călită

• Pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm)

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

• LEVEL pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/374-2019, CTPC Bucureşti.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Norme: PN și CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100”

• panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

• broască PRIME cu plăcuţă frontală lucioasă (argintiu și auriu)

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild (pag. 202)

PARAMETRI TEHNICI

STRUCTURĂ SPECIALĂ
STRATIFICATĂ

RECOMANDĂM!



60

Mai multe modele sunt disponibile pentru vizualizare pe www.portadoors.ro

Porta BALANCE D.0, D.3, Wenge Alb

Porta BALANCE

CULORI NOI

model A.0

model D.1 model D.3

model A.2

model C.0 model C.1 model C.5

Porta BALANCE D.0, Wenge Alb

model C.2

model D.0 model D.2

model B.0 model B.1
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120 - 20060 - 100RAMĂ ȘI PANOU 40 mm

Acacia
Auriu

Wenge 
Alb

Acacia
Argintiu

Pin
Norvegian

Stejar
Roșu

Stejar
Închis

Finisaj Portasynchro 3D  

Stejar
Clasic

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Sudic

Stejar
Havana

Stejar
California

Stejar
Malibu

Finisaj Portaperfect 3D  

NOU

Fag
Scandinav

Finisaj Portadecor 

Stejar
Catania

NOU

Portalamino  

Stejar 
Hamilton

NOU

Stejar  
Argintiu

NOU
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CONSTRUCȚIA CANATULUI

În funcţie de model, canatul are la bază construcţia ramei de tip ramă și panou prevăzut 

cu traverse orizontale și panouri combinate cu sticlă mată calită.

Sticla are grosimea de 4 mm.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

• Trei balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost suplimentar

• Sticlă mată călită

• Pregătire pentru scurtare (maxim 30 mm)

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

• LEVEL pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Norme: PN și CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100”

• panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

• broască PRIME cu plăcuţă frontală lucioasă (argintiu sau auriu)

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild (pag. 202)

PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

panousticlă mată

CONSTRUCȚIE RAMĂ 
ȘI PANOU

RECOMANDĂM!
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Porta HARMONY

Porta HARMONY B.0, Stejar Siberian

CULORI NOI

model A.0 model A.1 model A.2

model B.0 model B.1

model C.0Porta HARMONY B.0, Stejar Siberian

model B.2

model C.1

model B.3



63

120 - 20060 - 100
RAMĂ ȘI PANOU

40 mm

Acacia
Auriu

Wenge 
Alb

Acacia
Argintiu

Pin
Norvegian

Stejar
Roșu

Stejar
Închis

Finisaj Portasynchro 3D  

Stejar
Clasic

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Sudic

Stejar
Havana

Stejar
California

Stejar
Malibu

Finisaj Portaperfect 3D  

NOU

Fag
Scandinav

Finisaj Portadecor 

Stejar
Catania

NOU

Portalamino  

Stejar 
Hamilton

NOU

Stejar  
Argintiu

NOU

sticlă mată panou
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CONSTRUCȚIA CANATULUI

În funcţie de model, canatul are la bază construcţia ramei de tip ramă și panou 

prevăzut cu traverse orizontale și panouri combinate cu sticlă mată calită.

Sticla are grosimea de 4 mm.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

• Trei balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost suplimentar

• Sticlă mată călită tip „ramă” sau sticlă mată

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

• Pregătire pentru scurtare (maxim 30 mm)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

• LEVEL pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Norme: PN și CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100”

• panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

• broască PRIME cu plăcuţă frontală lucioasă (argintiu sau auriu)

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild (pag. 202)

PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

CONSTRUCȚIE RAMĂ 
ȘI PANOU

RECOMANDĂM!
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COLECȚII DE

Porta INSPIRE, grupa A și B

CULORI NOI

model A.0 model A.1

model B.0 model B.1 model B.2 model B.3

Oglinda reprezintă o soluție ideală
pentru apartamentele mici, deoarece
creează impresia de mărire a încăperii
și de spațiu luminos.

RECOMANDĂM

model A.1 
cu oglindă

Porta INSPIRE A.0, Stejar Scandinav, modul Retro

Porta INSPIRE A.0, Stejar Scandinav
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120 - 20060 - 100RAMĂ ȘI PANOU OGLINDĂ 40 mm

Acacia
Auriu

Wenge 
Alb

Acacia
Argintiu

Pin
Norvegian

Stejar
Roșu

Stejar
Închis

Finisaj Portasynchro 3D  

Stejar
Clasic

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Sudic

Stejar
Havana

Stejar
California

Stejar
Malibu

Finisaj Portaperfect 3D  

NOU

Fag
Scandinav

Finisaj Portadecor 

Stejar
Catania

NOU

Portalamino  

Stejar 
Hamilton

NOU

Stejar  
Argintiu

NOU
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CONSTRUCȚIA CANATULUI

În funcţie de model canatul are la bază construcţia ramei de tip ramă și panou

prevăzut cu traverse orizontale și panouri combinate cu sticlă mată călită.

Sticla are grosimea de 6 mm. Modelul A.1 este disponibil și în varianta cu oglindă pe 

una sau pe ambele feţe. În varianta cu oglindă pe o parte, pe partea cealaltă ușa este 

dotată cu panou.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru 

• Trei balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost suplimentar

• Sticlă mată călită tip „ramă” sau sticlă mată

• Pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm)

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

• LEVEL pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia.

• Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Ușile cu oglindă pe o parte, pe partea cealaltă sunt dotate cu panou.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Norme: PN și CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100”

• panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

• broască PRIME cu plăcuţă frontală lucioasă (argintiu sau auriu)

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• oglindă pe o parte

• oglindă pe ambele părţi

• mâner cu șild (pag. 202)

PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

STRUCTURĂ SPECIALĂ
STRATIFICATĂ.

RECOMANDĂM!

ramă elegantăsticlă mată tip ’’ramă’’



66

COLECȚII DE

Porta INSPIRE C.4, Stejar Clasic

Porta INSPIRE, grupa C

CULORI NOI

model C.2model C.0

Porta INSPIRE C.4, Stejar Clasic

model C.3

model C.1

model C.4



67

120 - 20060 - 100RAMĂ ȘI PANOU 40 mm

Acacia
Auriu

Wenge 
Alb

Acacia
Argintiu

Pin
Norvegian

Stejar
Roșu

Stejar
Închis

Finisaj Portasynchro 3D  

Alb

Finisaj Premium  

NOU

Finisaj Portadecor 

Stejar
Catania

NOU

Stejar
Clasic

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Sudic

Stejar
Havana

Stejar
California

Stejar
Malibu

Finisaj Portaperfect 3D  

NOU

Fag
Scandinav

Portalamino  

Stejar 
Hamilton

NOU

Stejar  
Argintiu

NOU
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CONSTRUCȚIA CANATULUI

În funcţie de model canatul are la bază construcţia ramei de tip ramă și panou 

prevăzut cu traverse orizontale și panouri combinate cu sticlă mată calită. 

Sticla are grosimea de 6 mm.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru 

• Trei balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost suplimentar

• Sticlă mată călită

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

• Pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

• LEVEL pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia.

• Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Norme: PN și CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100”

• panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

• broască PRIME cu plăcuţă frontală lucioasă (argintiu sau auriu)

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild (pag. 202)

PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

ramă elegantă sticlă mată

STRUCTURĂ SPECIALĂ
STRATIFICATĂ.

RECOMANDĂM!



UȘI DE INTERIOR CU 

FINISAJ SINTETIC

Ușile noastre acoperite
cu fi nisaj sintetic constituie
o gamă inepuizabilă de modele, 
din care oricine poate găsi 
ceva pe plac. Curățarea ușoară, 
rezistența și prețul atractiv
fac din ele modele care se 
bucură de o popularitate 
enormă.

03

SE SPUNE CĂ SUNT PREA VORBĂREAȚĂ, 
ÎNSĂ EU SUNT DOAR COMUNICATIVĂ. 
AM ALES UȘILE ANTIFONICE, IAR ACUM 
POT VORBI CÂT DE MULT DORESC.



Porta LEVEL
vezi pag. 84
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COLECȚII DE

 Porta DECOR

CULORI NOI

model P model M model D model L

Porta DECOR P, Fag Scandinav

Porta DECOR P, Fag Scandinav
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90 - 20060 - 110 40 mm

Acacia
Auriu

Wenge 
Alb

Acacia
Argintiu

Pin
Norvegian

Stejar
Roșu

Stejar
Închis

Finisaj Portasynchro 3D  

AlbGri
Euroinvest

Fag
Bavaria

Nuc Wenge Nuc  
Verona 2

Nuc
Alb

Finisaj Portadecor 

*  până la epuizarea stocurilor

Stejar 
Monaco 3*

Stejar 
Monaco 1*

Stejar 
Monaco 2*

Stejar
Catania

NOU

Stejar Wenge  
Închis Vișin

Stejar
Clasic

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Sudic

Stejar
Havana

Stejar
California

Stejar
Malibu

Finisaj Portaperfect 3D  

NOU

Fag
Scandinav

Portalamino  

Stejar 
Hamilton

NOU

Stejar  
Argintiu

NOU
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CONSTRUCȚIA CANATULUI

Miezul canatului este fagure de stabilizare sau placă din PAL perforat. 

Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele feţe cu plăci de HDF.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

•  Două sau trei balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost 

suplimentar 

• Trei balamale standard pentru canatul cu dimensiunea „100” sau „110”

•  Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

• Sticlă model „chinchilla” sau mată (cost suplimentar)

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

• LEVEL pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/374-2019, CTPC Bucureşti.

• În cazul miezului din PAL perforat, pregătirea pentru scurtare este inclusă în preţ.

•  Dimensiunea „110” disponibilă numai cu miezul PAL perforat. Dimensiunea sticlei 

este la fel ca pentru varianta „100”.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. Canatul pasiv 

(panou lateral) este disponibil cu dimensiunile „30”, „40” și „50” numai în varianta de 

ușa plină. Pentru ușă duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

•  Dimensiunea „80” și „90” în norma de investiții (gol de trecere 800, 900 mm) 

disponibil în standard – fără costuri suplimentare.

• Ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama.

• Norme: PN, HUN, CN și DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100”, „110”

• placă PAL perforat

• grilă, panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

• broască PRIME cu plăcuţă frontală lucioasă (argintiu sau auriu)

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm)

• ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama 

• geam rotund cu ramă din inox

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• Sticlă mată călită - model M

• Sticlă mată călită - model D

• Sticlă mată călită - model L

• mâner cu șild (pag. 202)

PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

sticlă ’’chinchila’’panou cu sticlă

miezul: fagure de 
stabilizare

miezul: PAL perforat
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Mai multe modele sunt disponibile pentru vizualizare pe www.portadoors.ro

Porta TWIST A.3, Nuc Verona 2

 Porta TWIST, Porta GRANDDECO

TWIST A.0 TWIST A.1 TWIST A.3

Porta TWIST A.3, Nuc Verona 2

TWIST C.1

GRANDDECO 1.1 GRANDDECO 1.2 GRANDDECO 2.3

GRANDDECO 3.1 GRANDDECO 3.2 GRANDDECO 5.2

GRANDDECO 2.1

GRANDDECO 6.2
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120 - 20060 - 110 40 mm

CONSTRUCȚIA CANATULUI - TWIST

Miezul canatului este din fagure de stabilizare sau din PAL plin ranforsat cu elemente

din placaj (cost suplimentar). Atât rama cât și miezul sunt acoperite pe ambele feţe

cu plăci HDF. Canaturile sunt disponibile fi e în varianta cu sticlă, fi e cu panouri. 

CONSTRUCȚIA CANATULUI - GRANDDECO

Miezul canatului de ușă este fagure de stabilizare. În cazul modelelor pline (1.1, 2.1, 3.1,

5.1, 6.1) este disponibil miezul din placă din PAL perforat. Atât rama cât și miezul sunt

acoperite pe ambele feţe cu plăci HDF

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

•  Două balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost suplimentar.

• Trei balamale standard pentru canatul cu dimensiunea „100” sau „110”.

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru.

•  Sticlă - Porta TWIST: Sticlă mată călită, Porta GRANDDECO: Sticlă mată călită sau 

„chinchilla”.

• Mâner rotund (pentru uși glisante).

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

• LEVEL pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/374-2019, CTPC Bucureşti.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Ranforsare pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama.

Informații suplimentare despre colecția Porta TWIST:

•  Canaturile de ușă cu miez din PAL consolidat cu elemente din placaj sunt pregătite 

pentru scurtare ca și standard.

•  Dimensiunile „60” și „120” (uși în două canaturi) nu sunt disponibile pentru modelul A.

•  Dimensiunea „110” este disponibilă numai cu miez din PAL plin ranforsat cu elemente 

de placaj.

•  Datorită materialelor utilizate, poate exista o ușoară diferenţă de culoare între ușă și 

rama sticlei.

• Norme PN, CN și DIN.

Informații suplimentare despre colecția Porta GRANDDECO:

• În cazul miezului din PAL perforat pregătirea pentru scurtare este inclusă în preţ.

•  Dimensiunea „110” disponibila numai cu miezul PAL perforat. Dimensiunea sticlei 

este la fel ca pentru varianta „100”

• Norme: PN, CN și DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100” și „110”

• Twist - structură din PAL plin și/sau PAL plin ranforsat

• Granddeco - structură PAL plin (uși cu sticlă)

• grilă, panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

• broască PRIME cu plăcuţă frontală lucioasă (argintiu sau auriu)

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm)

• ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama 

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• geam rotund cu ramă din inox

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild  (pag. 202)

ramă ornamentală cu sticlă -
Porta TWIST A.3

ramă ornamentală cu panou -
Porta TWIST A.0
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PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

Acacia
Auriu

Wenge 
Alb

Acacia
Argintiu

Pin
Norvegian

Stejar
Roșu

Stejar
Închis

Finisaj Portasynchro 3D  

Gri
EuroinvestNuc Wenge Nuc 

 Verona 2
Nuc
Alb

Finisaj Portadecor 

Stejar
Clasic

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Sudic

Stejar
Havana

Stejar
California

Stejar
Malibu

Finisaj Portaperfect 3D  

sticlă mată 
Porta GRANDDECO 3.2

panou elegant 
Porta GRANDDECO 3.1

miezul: PAL plin ranforsat
cu elemente din placaj

miezul: PAL perforatmiezul: fagure de 
stabilizare
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Porta STIL 1, Stejar California

Porta STIL
CULORI NOI

model 1 model 2 model 3

Porta STIL 1, Stejar California

model 4
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120 - 20060 - 110 40 mm

Acacia
Auriu

Wenge 
Alb

Acacia
Argintiu

Pin
Norvegian

Stejar
Roșu

Stejar
Închis

Finisaj Portasynchro 3D  

Stejar
Clasic

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Sudic

Stejar
Havana

Stejar
California

Stejar
Malibu

Finisaj Portaperfect 3D  

Gri
EuroinvestNuc Wenge Nuc 

Verona 2
Nuc
Alb

Finisaj Portadecor 

NOU

Fag
Scandinav

Stejar Vișin Alb Fag  
Bavaria

Alb Gri 
Euroinvest

Fag
Porta Nuc

Stejar  
Milano 1

Stejar  
Milano 2

Stejar 
 Milano 4

Stejar  
Milano 5

Nuc
Alb

Nuc  
Modena 1

Antracit
HPL/CPL

Finisaj CPL HQ 0,2  

Stejar
Natural

Nuc
Natural
(mat)

Ciment
Închis

Cenușiu
Structurat

Ciment
Deschis

NOU

P
o
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CONSTRUCȚIA CANATULUI

Miezul canatului este din fagure de stabilizare sau din PAL plin ranforsat cu elemente 

din placaj (cost suplimentar). Atât rama cât și miezul sunt acoperite pe ambele feţe cu 

cu plăci HDF.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

•  Două balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost suplimentar 

• Trei balamale standard pentru canatul cu dimensiunea „100” sau „110”

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

• Sticlă „chinchilla” sau mată

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

• LEVEL pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/374-2019, CTPC Bucureşti

• În cazul miezului din PAL perforat pregătirea pentru scurtare este inclusă în preţ.

•  Dimensiunea „110” disponibilă numai cu miezul PAL perforat. Dimensiunea sticlei 

este la fel ca pentru varianta „100”.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama.

• Norme: PN, HUN, CN și DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100” și „110”

• placă PAL perforat

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

• grilă, panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

• broască PRIME cu plăcuţă frontală lucioasă (argintiu sau auriu)

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• fi nisajul CPL - set balamale PRIME

• pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm)

• ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama 

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild  (pag. 202)

PARAMETRI TEHNICI
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CULORI DISPONIBILE

Dacă ești în căutarea unei uși pline, care se va potrivi cu această colecție, 
vezi de asemenea și colecțiile Porta DECOR pag. 70 sau Laminate CPL 
pag. 88.

RECOMANDARE

miezul: fagure de 
stabilizare

miezul: PAL perforat

ramă cu sticlă
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Mai multe modele sunt disponibile pentru vizualizare pe www.portadoors.ro

Porta FIT I.1, Gri Euroinvest

Porta FIT, grupa A, B, C, I

CULORI NOI

model A.2 model A.6

model C.0 model C.1

Porta FIT I.1, Gri Euroinvest

model B.2 model B.5

model C.3

model I.0 model I.1
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120 - 20060 - 100 40 mm

Acacia
Auriu

Wenge 
Alb

Acacia
Argintiu

Pin
Norvegian

Stejar
Roșu

Stejar
Închis

Finisaj Portasynchro 3D  

Stejar
Clasic

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Sudic

Stejar
Havana

Stejar
California

Stejar
Malibu

Finisaj Portaperfect 3D  

Gri
EuroinvestNuc Wenge Nuc 

 Verona 2
Nuc
Alb

Finisaj Portadecor 

NOU

Fag
Scandinav

Alb

Stejar Vișin Fag  
Bavaria

Alb Gri 
Euroinvest

Fag
Porta Nuc

Stejar  
Milano 1

Stejar  
Milano 2

Stejar 
 Milano 4

Stejar  
Milano 5

Nuc
Alb

Nuc  
Modena 1

Antracit
HPL/CPL

Finisaj CPL HQ 0,2  

Stejar
Natural

Nuc
Natural
(mat)

Ciment
Închis

Cenușiu
Structurat

Ciment
Deschis

NOU

P
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CONSTRUCȚIA CANATULUI

Pentru modelele A, B, C și I miezul este fi e fagure de stabilizare, fi e PAL plin (opţiune 

contra cost). Atat rama cat și miezul sunt acoperite pe ambele feţe cu plăci HDF. 

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

•  Două balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost suplimentar 

• Trei balamale pentru dimensiunea

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

• Sticlă „chinchilla” sau mată călită

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

• LEVEL pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/374-2019, CTPC Bucureşti.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama.

• Norme PN, HUN,CN și DIN

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100” 

• structură din PAL plin și/sau PAL plin ranforsat

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

• grilă, panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

• broască PRIME cu plăcuţă frontală lucioasă (argintiu sau auriu)

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• set balamale PRIME pentru ușile pe fi nisajul CPL

• pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm)

• ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama 

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild  (pag. 202)

PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

Dacă ești în căutarea unei uși pline, care se va potrivi cu această colecție,
vezi de asemenea și colecția Porta DECOR pag. 70 sau Laminate 
CPL pag. 88.

RECOMANDARE

ramă cu sticlă – pe fi nisajul CPL
profi lul ramei este rotunjit

ramă cu panou – pe fi nisajul CPL
profi lul ramei este rotunjit

miezul: PAL plin ranforsat
cu elemente din placaj

miezul: fagure de 
stabilizare
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Mai multe modele sunt disponibile pentru vizualizare pe www.portadoors.ro

Porta FIT G.5, Pin Norvegian

Porta FIT, grupa E–H

CULORI NOI

model E.0 model E.3 model F.2

model G.0 model G.2

model H.0Porta FIT G.5, Pin Norvegian

model G.3

model H.1

model F.6

model G.5

model H.3 model H.4
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120 - 20060 - 100 40 mm

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Miezul este fagure de stabilizare, fi e PAL plin (opţiune contra cost). Atat rama cat și

miezul sunt acoperite pe ambele feţe cu plăci HDF. Canaturile sunt disponibile în varianta 

cu sticlă sau panou. 

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

•  Două balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost suplimentar 

• Trei balamale standard pentru canatul cu dimensiunea „100”

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

• Sticlă „chinchilla” sau mată 

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

• LEVEL pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/374-2019 CTPC Bucureşti

•  Grila si panourile de ventilaţie cu două rânduri nu sunt disponibile pentru modelele 

din grupa H.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama.

• Norme: PN, HUN, CN și DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100” 

• structură din PAL plin și/sau PAL plin ranforsat

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

• grilă, panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

• broască PRIME cu plăcuţă frontală lucioasă (argintiu sau auriu)

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• fi nisajul CPL - set balamale PRIME

• pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm)

• ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama 

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild (pag.202)
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PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

Dacă ești în căutarea unei uși pline, care se va potrivi cu această colecție,
vezi de asemenea și colecția Porta DECOR pag. 70 sau Laminate CPL 
pag.88.

miezul: PAL plin ranforsat
cu elemente din placaj

miezul: fagure de 
stabilizare

RECOMANDARE

ramă cu sticlă – pe fi nisajul CPL
profi lul ramei este rotunjit

ramă cu panou – pe fi nisajul CPL
profi lul ramei este rotunjit

Acacia
Auriu

Wenge 
Alb

Acacia
Argintiu

Pin
Norvegian

Stejar
Roșu

Stejar
Închis

Finisaj Portasynchro 3D  

Stejar
Clasic

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Sudic

Stejar
Havana

Stejar
California

Stejar
Malibu

Finisaj Portaperfect 3D  

Gri
EuroinvestNuc Wenge Nuc 

 Verona 2
Nuc
Alb

Finisaj Portadecor 

NOU

Fag
Scandinav

Alb

Stejar Vișin Fag  
Bavaria

Alb Gri 
Euroinvest

Fag
Porta Nuc

Stejar  
Milano 1

Stejar  
Milano 2

Stejar 
 Milano 4

Stejar  
Milano 5

Nuc
Alb

Nuc  
Modena 1

Antracit
HPL/CPL

Finisaj CPL HQ 0,2  

Stejar
Natural

Nuc
Natural
(mat)

Ciment
Închis

Cenușiu
Structurat

Ciment
Deschis

NOU
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Mai multe modele sunt disponibile pentru vizualizare pe www.portadoors.ro

Porta NOVA 2.1, Stejar Argintiu

Porta NOVA, grupa 2–5
CULORI NOI

model 4.1 model 4.2

model 5.1 model 5.2 model 5.4Porta NOVA 5.5, Stejar Argintiu model 5.5

model 4.4

model 2.1 model 2.2 model 2.2 
cu oglindă

model 3.1

model 3.2
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120 - 20060 - 100OGLINDĂ 40 mm

Acacia
Auriu

Wenge 
Alb

Acacia
Argintiu

Pin
Norvegian

Stejar
Roșu

Stejar
Închis

Finisaj Portasynchro 3D  

Gri
EuroinvestNuc Wenge Nuc 

 Verona 2
Nuc
Alb

Finisaj Portadecor 

Alb

Nuc 3Nuc 2 Nuc 4

Finisaj Portadur  

Vișin Stejar
Clasic

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Sudic

Stejar
Havana

Stejar
California

Stejar
Malibu

Finisaj Portaperfect 3D  

NOU

Fag
Scandinav

Portalamino  

Stejar 
Hamilton

NOU

Stejar  
Argintiu

NOU

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Canatul de ușă are în interior placă din PAL plin. Atât rama cât și miezul sunt acoperite

pe ambele feţe cu plăci HDF. Modelul 2.2 este disponibil și în varianta cu oglindă pe una

sau pe ambele feţe. La alegerea variantei cu oglinda numai pe o parte, cealaltă parte este

echipată cu panou.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

•  Două sau trei balamale standard pentru ușile fi nisate cu folie Portadur și cele cu 

dimensiunea „100”; posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost suplimentar

• Sticlă model „chinchilla”, sticlă mată (cost suplimentar)

• Pregătire pentru scurtare - maxim 60 mm (doar modelele grupelor 2 și 3)

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

• LEVEL pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/374-2019, CTPC Bucureşti

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama.

• Norme: PN, HUN și CN

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100” 

• sticlă mată, model 2.2

• sticlă mată, model 3.2

• sticlă mată, modelele grupei 4 și 5 (pentru 1 buc. geam)

• panou de ventilaţie cu 1 rând sau panou cu decupaj pentru ventilaţie (1 rând)

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

• broască PRIME cu plăcuţă frontală lucioasă (argintiu sau auriu)

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama 

• broască magnetică

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• oglindă pe o parte

• oglindă pe ambele părţi

• mâner cu șild  (pag. 202)

ramă cu panou
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PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

miezul: PAL plin ranforsat
cu elemente din placaj
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Porta NOVA 7.1, Nuc 3, modul Retro

model 6.1 model 6.2 model 6.3

model 7.1 model 7.2

Porta NOVA 6.3 Nuc 3, modul Retro

model 7.3

model 6.4 model 6.5

model 7.4 model 7.5

Porta NOVA, grupa 6 și 7
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120 - 20060 - 100 40 mm

Acacia
Auriu

Wenge 
Alb

Acacia
Argintiu

Pin
Norvegian

Stejar
Roșu

Finisaj Portasynchro 3D  

Gri
EuroinvestNuc Wenge Nuc 

 Verona 2
Nuc
Alb

Finisaj Portadecor 

Alb

Nuc 3Nuc 2 Nuc 4

Finisaj Portadur  

Stejar
Clasic

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Sudic

Stejar
Havana

Stejar
California

Stejar
Malibu

Finisaj Portaperfect 3D  

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Miezul canatului este din PAL plin. Atât rama cât și miezul sunt acoperite pe ambele 

feţe cu plăci HDF.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

•  Două sau trei balamale standard pentru canatul cu dimensiunea de „100” sau fi nisate cu 

folie Portadur, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost suplimentar 

• Sticlă model „chinchilla”, sticlă mată (cost suplimentar)

• Pregătire pentru scurtare - maxim 60 mm 

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

• LEVEL pag. 184

REMARCĂ

• Agrement tehnic AT016-02/374-2019, CTPC Bucuresti.

•  Modelele 6 și 7 de pe fi nisajul Portasynchro - Stejar Închis și Portaperfect -Stejar 

Scandinav - nu sunt disponibile.

•  Grila de ventilaţie si panourile cu 2 rânduri sunt disponibile numai pentru 

modelele 6.5, 7.5.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama.

•  Datorită materialelor utilizate, poate exista o ușoară diferenţă de culoare între ușă 

și rama sticlei.

• Norme: PN, HUN și CN

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100” 

• sticlă mată

• grilă, panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

• broască PRIME cu plăcuţă frontală lucioasă (argintiu sau auriu)

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama 

• broască magnetică

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• sticlă mată călită

• mâner cu șild (pag. 202)
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PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

miezul: PAL plin ranforsat
cu elemente din placaj

ramă cu panouramă cu sticlă
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Porta LEVEL C.2, Stejar Catania. cu toc dedicat LEVEL cu panou de 100 cm.

 Porta LEVEL

CULORI NOI

Porta Decor
model P
vezi pag. 70

model C.1
Toc LEVEL cu panou 
de 20 cm

model C.2 
cu inserții deco-
rative și toc cu 
panou de 
20 cm.

Porta LEVEL C.2 cu inserții decorative, Stejar Catania, 
Toc cu panou de 20 cm.

model C.3 
cu inserții decorative 
și toc cu panou de
20 cm.

Colecția Porta LEVEL îmbogățită cu o 
coloristică nouă și atractivă.
Alături de tocul dedicat LEVEL cu panou de 
20 cm sau 100 cm, ofertă posibilități atipice 
de aranjare a oricărui interior.

RECOMANDĂM
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120 - 20060 - 100 40 mm

Finisaj Portadecor 

Stejar
Catania

NOU

Nuc
Alb

Stejar
Natural

Stejar
Malibu

Finisaj Portaperfect 3D  

Portalamino  

Stejar 
Hamilton

NOU

Stejar  
Argintiu

NOU

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Miezul canatului este fagure de stabilizare sau placă PAL perforat consolidată în

interior cu element de ramă din placaj într-o ramă din lemn de rășinoase încleiat.

Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele părţi cu plăci HDF.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

•  Două sau trei balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost 

suplimentar

• Trei balamale standard pentru canatul cu dimensiunea „100“

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

• LEVEL pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/374-2019, CTPC Bucureşti.

•  Toate canaturile de ușă cu miez PAL perforat sunt pregătite pentru scurtare ca și 

standard.

• Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama.

• Norme: PN,CN și DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100” 

• placă PAL perforat

• panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

• broască PRIME cu plăcuţă frontală lucioasă (argintiu sau auriu)

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm)

• ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama 

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild (pag. 202)

P
o

rt
a

 L
E

V
E

L

CULORI DISPONIBILE

PARAMETRI TEHNICI

inserții decorative negre inserții decorative argintii

toc dedicat LEVEL

Colecția Porta LEVEL benefi ciază de tocul 
dedicat LEVEL. Panoul are dispunere 
pe verticală sau pe orizontală -se aplică pentru 
selecția de 6 culori. 

Dacă ești în căutarea unei uși pline, care se va 
potrivi cu această colecție, vezi de asemenea 
și colecția Porta DECOR vezi pag. 70.

RECOMANDARE

miezul: PAL perforatmiezul: fagure de 
stabilizare
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COLECȚII DE

Porta LINE G.1, Ciment Închis

Porta LINE

CULORI NOI

model A.1

model E.1

model B.1

model F.1

model C.1

model G.1

model D.1

model H.1

Porta LINE H.1, Ciment Închis

COLECȚII DE 
INVESTIȚII
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60 - 110 120 - 200 40 mm

Acacia
Auriu

Wenge 
Alb

Acacia
Argintiu

Pin
Norvegian

Stejar
Roșu

Stejar
Închis

Finisaj Portasynchro 3D  

Stejar
Clasic

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Sudic

Stejar
Havana

Stejar
California

Stejar
Malibu

Finisaj Portaperfect 3D  

Gri
EuroinvestNuc Wenge Nuc

 Verona 2
Nuc
Alb

Finisaj Portadecor 

NOU

Fag
Scandinav

Alb

Stejar
Catania

NOU

Stejar Vișin Fag  
Bavaria

Alb Gri 
Euroinvest

Fag
Porta Nuc

Stejar  
Milano 1

Stejar  
Milano 2

Stejar 
 Milano 4

Stejar  
Milano 5

Nuc
Alb

Nuc  
Modena 1

Antracit
HPL/CPL

Finisaj CPL HQ 0,2  

Stejar
Natural

Nuc
Natural
(mat)

Ciment
Închis

Cenușiu
Structurat

Ciment
Deschis

NOU

Portalamino  

Stejar 
Hamilton

NOU

Stejar  
Argintiu

NOU

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Miezul canatului este fagure de stabilizare sau placă de PAL perforat. Atât rama cât

și miezul sunt acoperite pe ambele feţe cu plăci HDF. Canaturile sunt echipate cu

inserţii din aluminiu cu lăţimea de 6 mm.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

•  Două balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost suplimentar 

•  Trei balamale standard pentru dimensiunea „100” 

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

• LEVEL pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/374-2019, CTPC Bucureşti.

• Panoul de ventilaţie nu este disponibil pentru modelul D.1.

•  Pentru modelele F.1 și G.1 cu sistem de glisare, inserţiile decorative sunt poziţionate 

la înălţimea mânerului.

•  Pregătirea pentru scurtare – cost suplimentar, numai pentru canaturile de ușă cu 

miez fagure de stabilizare.

•  În cazul miezului din PAL perforat pregătirea pentru scurtare este inclusă în preţ.

• Dimensiunea „110” disponibilă numai cu miezul în PAL perforat.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

• Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama.

• Norme: PN, HUN și CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100” și „110”

• placă PAL perforat

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

• panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

• broască PRIME cu plăcuţă frontală lucioasă (argintiu sau auriu)

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• fi nisajul CPL - set balamale PRIME

• pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm)

• ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama 

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild  (pag. 202)

inserții metalice - argintii și negre
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PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

miezul: PAL perforatmiezul: fagure de 
stabilizare
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COLECȚII DE

Laminate CPL 1.1, ușă - Stejar Natural, toc - Ciment Închis

Laminate CPL

CULORI NOI

model 1.1 model 1.2 model 1.3 model 1.4

model 5.1 model 5.2

Laminate CPL 1.1, Stejar Natural

model 5.4 model 5.5

model 1.5

COLECȚII DE 
INVESTIȚII
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60 - 110 90 - 200PROIECT 40 mm

PARAMETRI TEHNICI

Alb Gri 
Euroinvest

Fag
Porta Nuc

Stejar  
Milano 1

Stejar  
Milano 2

Stejar 
 Milano 4

Stejar  
Milano 5

Nuc
Alb

Nuc  
Modena 1

Antracit
HPL/CPL

Finisaj CPL HQ 0,2  

Stejar
Natural

Nuc
Natural
(mat)

NOU

Finisaj HPL și CPL 0,7  

Ciment
Închis

Cenușiu
Structurat

Ciment
Deschis

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Miezul canatului este din: grupa 1 – fagure de stabilizare sau placă din PAL perforat

(cost suplimentar), grupa 5 și modelul 1.4 – placă din PAL plin. Atât rama cât și miezul 

sunt acoperite pe ambele feţe cu plăci HDF. Marginile sunt acoperite cu bandă ABS.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI 

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

• Două sau trei balamale standard sau balamale PRIME 

• Trei balamale standard pentru canatul cu dimensiunea „100” sau „110”

•  Sticlă: „chinchilla” sau mată călită transparentă (cost suplimentar)

• Pregătire pentru scurtare - max. 60 mm (doar grupa 5)

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/374-2019, CTPC Bucureşti 

•  În cazul miezului din PAL perforat și PAL plin pregătirea pentru scurtare este inclusă 

în preţ.

•  Dimensiunea „110” disponibilă numai cu miezul din PAL plin. 

Dimensiunile sticlelor sunt la fel ca în cazul dimensiunii „100”.

• Dimensiunea „100” și „110” nu sunt disponibile pentru modelul 1.4.

• Ușile cu falț sunt echipate cu 3 balamale, PRIME, ușile fără falț sunt echipate cu 

2 balamale 3D - balamalele sunt ambalate în toc.

• Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

• Canatul pasiv (standard) disponibil în dimensiuni de la „60” la „100”.

•  Canatul pasiv (panou lateral) este disponibil cu dimensiunile „30”, „40” și „50” numai în

varianta de ușă plină. Pentru uși duble fara falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

•  Se pot realiza și alte modele prin intermediul comenzilor non-standard 

Porta CONTRACT pag. 233.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Dimensiunile „80” și „90” în norma de investiții (gol de trecere 800, 900 mm) 

disponibile în standard - fără costuri suplimentare.

• Panourile din oţel sunt disponibile pentru dimensiunile: 80, 90, 100.

• Norme: PN, HUN, CN și DIN. 

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100”, „110”

• placă PAL perforat

• culori fi nisaj CPL 0,2 și 0,7 mm - Grupa II

• set balamale PRIME

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

•  grilă (doar pentru grupa 1), panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru 

ventilaţie

• broască magnetică

• pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm) (grupa 1)

• ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama 

• sticlă mată, transparentă - model 1.2

• sticlă mată, transparentă - model 1.3 și 1.4

• sticlă mată, transparentă - model 1.5

• sticlă mată - modelele grupei 5 (pentru 1 bucată de sticlă)

• geam rotund cu ramă din inox (model 1.1)

• panou inferior pe ambele părţi (modelele 1.1, 1.2)

• panou inferior pe ambele părţi (modelele 1.1, 1.2, 1.3)

• panou inferior cu decupaj pentru ventilaţie pe ambele părţi (modelele 1.1, 1.2, 1.3)

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• panou inferior de ventilaţie pe ambele părţi (1.1, 1.2, 1.3)

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild  (pag. 202)

panou inferior de ventilație panou inferior cu decupaj pentru 
ventilație

panou superior panou inferior
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Verifi cați posibilitatea de a comanda alte modele prin 
intermediul comenzilor non-standard, vezi pag. 233.
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CULORI DISPONIBILE

miezul: PAL plin ranforsat
cu elemente din placaj

miezul: PAL perforatmiezul: fagure de 
stabilizare

ramă cu panouramă cu sticlă



90

COLECȚII DE

Porta RESIST 1.1, Halifax Natural

Porta RESIST

Porta RESIST 7.1, Halifax Natural

CULORI NOI

* inserțiile sunt în concordanță cu dispunerea fi nisajului.

model 1.1

model 7.1

model 1.2

model 7.2

model 1.3

model 7.3

model 1.4

model 7.4

model B.1* model E.1* model 4.Amodel H.1* model 4.B

dispunere verticală a fi nisajului:

dispunere verticală:

dispunere orizontală a fi nisajului:

dispunere verticală și orizontală a fi nisajului:

COLECȚII DE 
INVESTIȚII

Din clasa III mecanică fac parte
modele cu miez din placă PAL perforat.
Este disponibil și „pachetul de investiții”
care conține balamale triple și broască
pentru categoria cea mai inaltă de utilizare
(cost suplimentar).
Setul este alcătuit din canat și toc dedicat.

RECOMANDĂM
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60 - 110 90 - 200PROIECT 40 mm

Gladstone / Halifax  

Stejar  
Nisipiu

Stejar  
Alb

Stejar
Brun

Halifax 
Natural

NOU

clasa 3

Structura Gladstone/Halifax accentuează 
frumusețea naturală a lemnului.

PRODUS INOVATOR PRODUS INOVATOR 

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Miezul canatului este în standard fagure de stabilizare sau placă PAL perforat

consolidată în interior cu element de ramă din placaj (cost suplimentar), excepţie

modelele 1.4, 7.4 – în standard doar cu placă din PAL plin cu elemente din placaj.

Rama și miezul sunt acoperite pe ambele feţe cu plăci HDF. Cantul este acoperit cu

bandă ABS. În funcţie de model, canaturile sunt echipate cu inserţii de aluminiu cu 

lăţimea de 6 mm. Pentru modelele 4.A și 4.B sticla mată calită este de 8 mm grosime, 

sticla făcând parte din construcţia canatului.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

•  Două sau trei balamale standard sau balamale PRIME cost suplimentar 

• Trei balamale standard pentru canatul cu dimensiunea „100” sau „110”

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

•   Pentru modelele grupelor 1 și 7: sticlă model „chinchilla”, sticlă mată călită, transpa-

rentă iar modelele grupei 4 – sticlă mată călită de 8 mm

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, CTPC Bucureşti.

•  Ușile cu falţ sunt echipate cu 3 balamale, PRIME, ușile fără falţ sunt echipate cu 2 

balamale 3D - balamale sunt ambalate împreună cu tocul.

•  Grila de ventilaţie, panoul cu decupaj și decupajul pentru scurtare nu sunt disponibile 

pentru modelele grupei 4.

•  Canaturile de ușă cu miez PAL perforat și PAL plin – pregătirea pentru scurtare ca și 

standard.

• Dimensiunea „100” și „110” nu este disponibilă pentru modelele 1.4 și 7.4 și grupa 4.

•  Dimensiunea „110” disponibilă doar pentru PAL perforat. Dimensiunile geamurilor 

sunt la fel ca în cazul dimensiunii „100”.

• Sticla are dimensiuni fi xe pentru modelul 4.A.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și pasiv. 

•  Dimensiunea „80” și „90” în norma de investiţii (gol de trecere 800, 900 mm) 

disponibile în standard (pentru modelele grupelor 1 și 7) – fără cost suplimentar.

• Ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama.

• Norme: PN, HUN, CN și DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100”, „110”

• placă PAL perforat

• pachet balamale PRIME

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

•  grila de ventilaţie (doar pentru modelele grupelor 1 și 7), panouri de ventilaţie,

panou cu decupaj pentru ventilaţie

• broască magnetică

• pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm) (excepţie gr. 4)

• ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama 

• geam rotund cu ramă din inox (model 1.1, 7.1)

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild (pag. 202)

Posibilitatea de a comanda și alte modele prin
intermediul departamentului CONTRACT, vezi pag. 233.

Gladstone/Halifax

EXTREM
Parametrii clasei EXTREM oferă protecţie ridicată produselor intens 
folosite. Această clasă a fost dezvoltată pentru locaţii cu trafi c 
intens, pentru zone frecventate de mii de oameni zilnic.

P
o

rt
a

 R
E

S
IS

T

PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

Suprafaţa multistrat asigură un 
grad de rezistenţă deosebit de 
ridicată la impact și abraziune.

RECOMANDĂM!

EXEMPLE DE UTILIZARE PENTRU PORTA RESIST:

• Birouri

• Hoteluri și pensiuni

• Clădiri rezidenţiale

• Clădiri de birouri

structura Gladstone/Halifax accentuează
frumusețea naturală a lemnului

inserții negre sau argintii sticlă - model 4.A

miezul: PAL plin ranforsat
cu elemente din placaj

miezul: PAL perforatmiezul: fagure de 
stabilizare
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Porta FOCUS 4.A, Nuc Natural (mat)

Porta FOCUS

CULORI NOI

Porta FOCUS 4.A, Nuc Natural (mat)

model 2.0 model 4.A model 4.B
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120 - 20060 - 110 40 mm

Acacia
Auriu

Wenge 
Alb

Acacia
Argintiu

Pin
Norvegian

Stejar
Roșu

Stejar
Închis

Finisaj Portasynchro 3D  

Stejar
Clasic

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Sudic

Stejar
Havana

Stejar
California

Stejar
Malibu

Finisaj Portaperfect 3D  

Gri
EuroinvestNuc Wenge Nuc 

Verona 2
Nuc
Alb

Finisaj Portadecor 

NOU

Fag
Scandinav

Stejar
Catania

NOU

Alb Gri 
Euroinvest

Fag
Porta Nuc

Stejar  
Milano 1

Stejar  
Milano 2

Stejar 
 Milano 4

Stejar  
Milano 5

Nuc
Alb

Nuc  
Modena 1

Antracit
HPL/CPL

Finisaj CPL HQ 0,2  

Stejar
Natural

Nuc
Natural
(mat)

Ciment
Închis

Cenușiu
Structurat

Ciment
Deschis

NOU

Portalamino  

Stejar 
Hamilton

NOU

Stejar  
Argintiu

NOU

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Miezul canatului este din fagure de stabilizare sau placă PAL perforat consolidată în 

interior cu element de ramă din placaj (cost suplimentar). Atât rama cât și miezul sunt

acoperite pe ambele feţe cu plăci HDF. În cazul modelelor cu sticlă mată călită de 8 mm 

grosime, sticla face parte de construcţia canatului. Cantul este acoperit cu bandă ABS 

pentru ușile pe fi nisajul CPL. 

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

•  Două sau trei balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost 

suplimentar

• Trei balamale standard pentru canatul cu dimensiunea „100” sau „110” 

• Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

• Sticlă mată călită

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

• LEVEL pag. 184

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, CTPC Bucureşti.

•   Panoul cu decupaj pentru ventilație în cazul modelelor cu sticlă este disponibil 

numai pentru modelele cu sticlă mată (fără model) și în norma poloneză.

• În cazul miezului din PAL perforat pregătirea pentru scurtare este inclusă în preţ.

• Dimensiunea „110” este disponibilă numai cu placă din PAL perforat.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. Pentru uși duble 

fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Modelul 4.B este disponibil numai cu placă din PAL perforat, fără cost suplimentar.

• Dimensiunea „110” nu este disponibilă pentru modelele din grupa 4.

• Sticla are dimensiuni fi xe, numai pentru modelele grupei 2, modelul 4.A.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Norme: PN, CN și DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100”, „110”

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

• placă PAL perforat

• panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

• broască PRIME cu plăcuţă frontală lucioasă (argintiu sau auriu)

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• capace pentru balamale standard (set pentru o balama)

• mâner cu șild (pag. 202)
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PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE
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miezul: PAL perforatmiezul: fagure de 
stabilizare

îmbinare cu sticlă profi l
„cant dreptunghiular” uși fără falţ

îmbinare cu sticlă profi l
„cant dreptunghiular” uși cu falţ
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Porta LOFT 1.1, Fag Scandinav

Porta LOFT 1.1, Fag Scandinav

model 1.1

model 1.1

model 4.A

model 4.A

model 4.B

model 4.B

 Porta LOFT

NOU

Porta LOFT oferă nenumărate posibilități 
de a crea un interior atractiv. Negrul este 
laitmotivul acestei colecții și este folosit 
atât la toc cât și la accesorii în combinație 
cu fi nisajul Porta care oferă varietate și 
echilibru oricărui interior.

CULORI NOI
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60 - 100 40 mm

0
3

panou de sticlă

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Miezul este tip „fagure de stabilizare” sau placă PAL perforat întărită cu o ramă interioară 

(opţiune contracost). Atât rama cât și miezul sunt acoperite pe ambele feţe cu plăci 

HDF. La modelele cu sticlă mată călită cu grosimea de 8 mm, aceasta face parte din 

construcţia canaturilor. 

Caracteristica acestei colecții este banda ABS aplicată pe laturile canaturilor 

de culoare neagră sau albă.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

• Două balamale 3D, 3 balamale la preţ suplimentar - culoare toc - Alb și Negru

• Bandă ABS culoare Alb sau Negru

• Sticlă mată călită grosime 8 mm 

TOC

•  Porta SYSTEM ELEGANCE negru sau alb pag. 180.

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia

• Panoul cu decupaj pentru ventilație în cazul modelelor cu sticlă este disponibil

numai pentru modelele cu sticlă mată (fără model) și în normă poloneză.

•  În cazul miezului din PAL perforat pregătirea pentru scurtare este inclusă în preţ.

• Modelul 4.B disponibil doar pe placă PAL perforat, fără cost suplimentar.

• Sticla are dimensiuni fi xe pentru modelul 4.A.

• Trei balamale pentru dimensiunea 100.

• Ușile fără falţ sunt echipate cu balamale 3D - balamalele sunt ambalate împreună cu tocul.

• Norme: PN, CN

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100” 

• culori pe fi nisajul CPL 0,2 mm - GRUPA II 

• placă PAL perforat

• decupaj pentru ventilaţie

• a treia balama 3D (cost suplimentar la preţul tocului)

• pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm), (grupa 1.1)

• mâner cu șild (pag. 202)
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CULORI DISPONIBILE
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CULORI DISPONIBILE TOC

mâner mâner

balamale 3D în culoarea tocului

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Havana

Stejar
Malibu

Finisaj Portaperfect 3D  

NOU

Fag
Scandinav

Alb Gri 
Euroinvest

Nuc
Alb

Antracit
HPL/CPL

Finisaj CPL HQ 0,2  

Stejar
Natural

Nuc
Natural
(mat)

Ciment
Închis

Cenușiu
Structurat

Ciment
Deschis

NOU

Gladstone / Halifax  

Stejar 
 Nisipiu

Stejar  
Alb

Stejar
Brun

Halifax 
Natural

NOU

Stejar
Clasic

Alb

NOU

Finisaj CPL HQ 0,2  

Negru

Finisaj SUPER MATT 

NOU

miezul: PAL perforatmiezul: fagure de 
stabilizare



UȘI DE INTERIOR

CU FURNIR NATURAL

Furnirul natural emană 
frumusețe și eleganță, prin 
intermediul culorilor naturale 
combinate cu un design 
modern, ce conferă
o identitate proprie 
fi ecărei locuințe.

04

MI SE SPUNE CĂ SUNT FOARTE EMOTIVĂ, DAR MIE, 
PUR ȘI SIMPLU, NU ÎMI ESTE RUȘINE SĂ SIMT. 
ÎMI PLACE SĂ ÎMBRĂȚIȘEZ, ÎMI PLACE CĂLDURA INTERIOARĂ, 
DE ACEEA ALEG UȘILE CU FURNIR NATURAL.



Natura VECTOR
vezi pag. 102
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Natura CLASSIC

Natura CLASSIC 1.1, Stejar 1, Floare (vezi Porta Contract pag. 233).

LINIA DE INVESTIȚII

model 1.1 model 1.2

model 7.2

model 5.1 model 5.4

striaţii orizontale:

striaţii verticale:

model 1.3

model 5.2

model 7.3

model 5.5

model 1.4

model 5.3

model 7.4model 7.1Natura CLASSIC 1.1, Stejar 1, Floare

model 1.1

ÎNĂLȚIME 220

COLECȚII DE 
INVESTIȚII

COLECȚII DE 
INVESTIȚII

Din clasa III mecanică fac parte modele cu 
miez din placă PAL perforat.
Este disponibil și „pachetul de investiții”
care conține balamale triple și broască
pentru categoria cea mai inaltă de utilizare
(cost suplimentar).
Setul este alcătuit din foaie de ușă și toc 
dedicat.

RECOMANDĂM
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120 - 200 40 mm

Stejar 1

Furnir Natural Stejar  

Stejar Nuc
Închis

Furnir Natural Select  

Furnir Natural Frasin  

Frasin

Furnir Natural Nuc  

Nuc

Finisajul Frasin este disponibil
pentru modelele grupei 1,
varianta – floare

Finisajul Nuc este disponibil
pentru modelele grupei 1,
varianta – floare

Stejar 
Alb Tabacco

Stejar
Deschis

Mocca

Stejar  
Winchester

Nero

Stejar
Brun

Furnir Natural Stejar Satin  

60 - 100RALOGLINDĂ OPȚIUNE

22
0

STANDARDREZISTENȚĂ
SUPERIOARĂ

0
4

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Rama canatului este din structură de stabilizare consolidată în interior cu ramă din 

placaj, fi ind acoperită pe ambele părţi cu placă din furnir natural de calitate superioară. 

Canatul este fi nisat cu: furnir natural Select, Stejar, Frasin, Nuc, Satin (excepţie Alb) 

și protejat cu lac UV semi-mat. Miezul canatului din PAL perforat reprezintă cost 

suplimentar.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

•  Broască (argintiu sau auriu lucios): pentru cheie standard, buton cu blocare pentru uşi 

de baie sau pregătire pentru cilindru

• Sticlă model „chinchilla” sau mată călită

• Pregătire pentru scurtare maxim 60 mm

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia

•  Ușile cu falţ sunt echipate cu 3 balamale PRIME, ușile fără falţ sunt echipate cu 

2 balamale 3D – balamalele sunt ambalate împreună cu tocul ușii.

•  Înălțimea 220 cm este disponibilă pentru modelele 1.1 și 7.1 în varianta 

fără falț.

• Dimensiunea „100” nu este disponibilă pentru modelul 1.3.

•   Canaturile sunt disponibile și în varianta nelăcuită, preţul fi ind acelaşi cu produsul 

standard.

• Panouri de ventilaţie 1 rând – fi nisate cu auriu sau argintiu.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Norme: PN, CN și DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100” 

• înălţimea canatului de 220 cm

•  decupaj pentru ventilaţie, panou de ventilaţie 1 rând, panou de ventilaţie 2 rânduri

(doar modelele 1.1, 1.2, 1.3)

• geam rotund cu ramă din inox doar modelele 1.1 și 7.1

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• oglindă pe o parte

• oglindă pe ambele părţi

• placă PAL perforat

• Stejar Alb- cost adiţional la furnirul natural Stejar Satin

• mâner cu șild   (pag. 202)

ramă ornamentală
grupa 5

striaţii orizontale
grupa 7

Alegeţi-vă culoarea preferată prin intermediul 
comenzilor non-standard. Detalii despre 
comenzi non-standard, vezi pag. 233.

Specifi citatea furnirului natural poate determina diferenţe 
de nuanţe și distribuire a striaţiilor pe suprafaţa fi nisajului. 
Aceste caracteristici ale fi nisajului nu sunt considerate 
defecte ale produsului.
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CULORI DISPONIBILE

PARAMETRI TEHNICI

clasa 3

miezul: PAL perforatmiezul: fagure de 
stabilizare
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Natura LINE

Natura LINE E.2, Mocca

LINIA DE INVESTIȚII

model A.1 model B.1

model C.2

model F.1

Natura LINE F.1, Mocca

model E.2

model F.1

model G.1 model H.1

ÎNĂLȚIME 220

COLECȚII DE 
INVESTIȚII
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120 - 20060 - 100OPȚIUNE

22
0

STANDARD 40 mmREZISTENȚĂ
SUPERIOARĂ

Stejar 1

Furnir Natural Stejar  

Stejar Nuc
Închis

Furnir Natural Select  

Stejar 
Alb Tabacco

Stejar
Deschis

Mocca

Stejar  
Winchester

Nero

Stejar
Brun

Furnir Natural Stejar Satin  

0
4

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Rama canatului este din structură de stabilizare consolidată în interior cu ramă din 

placaj, fi ind acoperită pe ambele părţi cu placă din furnir natural de calitate superioară. 

Foile de uşă sunt fi nisate cu: furnir natural Select, Stejar, Satin (excepţie Alb) și protejate 

cu lac UV semi-mat și prezintă inserţii argintii de 6 mm, din aluminiu. Miezul canatului 

din PAL perforat reprezintă cost suplimentar.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

•   Broască (argintiu sau auriu lucios): pentru cheie standard, buton cu blocare pentru uşi 

de baie sau pregătire pentru cilindru

• Pregătire pentru scurtare maxim 60 mm

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia.

•  Ușile cu falţ sunt echipate cu 3 balamale PRIME, ușile fără falţ sunt echipate cu

2 balamale 3D – balamalele sunt ambalate împreună cu tocul ușii.

•  Înălțimea 220 cm este disponibilă pentru toate modelele în varianta fără falț.

• Panouri de ventilaţie 1 sau 2 rânduri – fi nisate cu auriu sau argintiu.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Norme: PN și CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100”

• înălţimea canatului de 220 cm

• panou, canelură pentru ventilaţie

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• placă PAL perforat

• Stejar Alb - cost adiţional la furnirul Natural Stejar Satin

• mâner cu șild (pag. 202)
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CULORI DISPONIBILE

Specifi citatea furnirului natural poate determina diferenţe 
de nuanţe și distribuire a striaţiilor pe suprafaţa fi nisajului. 
Aceste caracteristici ale fi nisajului nu sunt considerate 
defecte ale produsului.

PARAMETRI TEHNICI

inserţii culoare argintie inserţii culoare argintie 

miezul: PAL perforatmiezul: fagure de 
stabilizare
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 Natura VECTOR

Natura VECTOR J, Stejar Alb

model Vmodel U

Natura VECTOR J, Stejar Alb

Colecția Natura VECTOR cuprinde ușile cu
furnir natural Stejar Satin Alb având cele 
mai căutate modele de frezare ale colecției
Porta VECTOR și un nou model dedicat 
modelul J.

NOUTĂȚI

model B model E model J

NOU

LINIA MODERNĂ
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120 - 20060 - 100 40 mm

Stejar 
Alb

Furnir Natural Stejar Satin 

 N
a
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ra
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R

model de frezare  

Alegeţi-vă culoarea preferată prin intermediul comenzilor
non-standard. Detalii despre comenzi non-standard, vezi pag. 233.

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Miezul canaturilor este format dintr-o inserţie de stabilizare întărită cu o ramă interioară.

Totul este acoperit de o placă acoperită cu furnir natural de cea mai înaltă calitate. 

Suprafaţa canaturilor este protejată de straturi de lac ecologic, pe bază de apă. Placă PAL 

perforat disponibilă pentru cost suplimentar.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

• Două sau trei balamale PRIME

• Trei balamale pentru dimensiunea „100”

•  Broască (argintiu sau auriu): cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau 

pregătire pentru cilindru

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia.

•  Ușile cu falţ sunt echipate cu 3 balamale PRIME, ușile fără falţ sunt echipate cu 2

balamale 3D – balamalele sunt ambalate împreună cu tocul ușii.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. Canatul pasiv 

(panou lateral) este disponibil cu dimensiunile „30”, „40” și „50” – fără frezaj.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama.

• Modelul E - furnir cu striaţii orizontale, restul modelelor fi ind cu striaţii verticale.

• Norme: PN și CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100”

• placă PAL perforat

• panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie

• pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm)

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama 

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• mâner cu șild (pag. 202)

CULORI DISPONIBILE

PARAMETRI TEHNICI

miezul: PAL perforatmiezul: fagure de 
stabilizare
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Natura GRANDE

Natura GRANDE A.1, Stejar

model A.0 model A.1

model B.0 model B.1

model C.0

model B.3

model C.1 model D.0 model D.1Natura GRANDE A.0, Stejar

LINIA MODERNĂ
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120 - 20060 - 100RAMĂ ȘI PANOU 40 mmREZISTENȚĂ
SUPERIOARĂ

Stejar 1

Furnir Natural Stejar  

Stejar Nuc
Închis

Furnir Natural Select  

Stejar 
Alb Tabacco

Stejar
Deschis

Mocca

Stejar  
Winchester

Nero

Stejar
Brun

Furnir Natural Stejar Satin  

miez: construcție ramă și 
panou

0
4

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Construcţia canatului este de tip ramă și panou, fi ind acoperită pe ambele părţi din

furnir natural de calitate superioară. Canatul este fi nisat cu: furnir natural Stejar Select, 

Satin (excepţie Alb) și protejat cu lac UV semi-mat. 

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI 

•  Broască (argintiu sau auriu lucios): pentru cheie standard, buton cu blocare pentru uşi 

de baie sau pregătire pentru cilindru

• Sticlă mată călită

• Pregătire pentru scurtare maxim 60 mm

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia.

• Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble.

•  Ușile cu falţ sunt echipate cu 3 balamale PRIME, ușile fără falţ sunt echipate 

cu 2 balamale 3D – balamalele sunt ambalate împreună cu tocul ușii.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Norme: PN și CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100”

•  decupaj pentru ventilaţie

• pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm)

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• Stejar Alb - cost adiţional la furnirul Natural Stejar Satin

• mâner cu șild (pag. 202)
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CULORI DISPONIBILE

PARAMETRI TEHNICI

Specifi citatea furnirului natural poate determina diferenţe 
de nuanţe și distribuire a striaţiilor pe suprafaţa fi nisajului. 
Aceste caracteristici ale fi nisajului nu sunt considerate 
defecte ale produsului.

panou planramă cu sticlă
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Natura IMPRESS, Natura SPACE

Natura IMPRESS 7, Stejar Brun

LINIA MODERNĂ

IMPRESS 1 IMPRESS 3 IMPRESS 4

IMPRESS 7

Natura IMPRESS 4, Stejar Brun

IMPRESS 8 IMPRESS 9

SPACE F.0 SPACE F.1 SPACE G.0 SPACE G.1 SPACE H.1
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120 - 20060 - 100 40 mmREZISTENȚĂ
SUPERIOARĂ

Stejar 1

Furnir Natural Stejar  

Stejar Nuc
Închis

Furnir Natural Select  

Stejar 
Alb Tabacco

Stejar
Deschis

Mocca

Stejar  
Winchester

Nero

Stejar
Brun

Furnir Natural Stejar Satin  

0
4

CONSTRUCȚIA CANATULUI IMPRESS

Umplutura canatului este placă din PAL perforat, consolidată în interior cu ramă

din placaj, fi ind acoperită pe ambele părţi cu placă din furnir natural de calitate 

superioară. Canaturile sunt prevăzute cu plăci în relief și fi nisate cu furnir natural Select, 

Stejar, Satin (excepţie Alb) și protejate cu lac UV (semi-mat).

CONSTRUCȚIA CANATULUI SPACE

Rama canatului este din lemn de rășinoase încleiat. În funcţie de model, ușile

prezintă rame fi nisate cu furnir natural sau elemente de panou în relief (model Ratan).

Datorită tehnologiei aplicate, aceste uși se caracterizează prin rezistenţa sporită la 

deformare. Canatul este fi nisat cu: furnir natural Stejar, Select, Satin (excepţie Alb) și

protejat cu lac UV semi-mat.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

•  Broască (argintiu sau auriu lucios): pentru cheie standard, buton cu blocare pentru 

uşi de baie sau pregătire pentru cilindru

•  Pregătire pentru scurtare, maxim 60 mm (IMPRESS doar modelele: 1, 3, 4, SPACE doar 

modelele: F.0, G.0)

• Sticlă mată călită, grosime 8 mm

TOC 

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

• Tocuri din OŢEL pag. 192-197

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia.

•  Ușile cu falţ sunt echipate cu 3 balamale PRIME, ușile fără falţ sunt echipate 

cu 2 balamale 3D – balamalele sunt ambalate împreună cu tocul ușii.

• Panouri de ventilaţie 1 rând – fi nisate cu auriu sau argintiu.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Norme: PN și CN

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100”

•  panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie (nu se aplică modelelor 

cu sticlă)

• broască magnetică

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• Stejar Alb – cost adiţional la furnirul natural Stejar Satin

• mâner cu șild (pag. 202)
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CULORI DISPONIBILE

PARAMETRI TEHNICI

Natura SPACE - relief RatanNatura IMPRESS - relief Ratan

Specifi citatea furnirului natural poate determina diferenţe 
de nuanţe și distribuire a striaţiilor pe suprafaţa fi nisajului. 
Aceste caracteristici ale fi nisajului nu sunt considerate 
defecte ale produsului.

miezul: PAL perforat
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Mai multe modele sunt disponibile pentru vizualizare pe www.portadoors.ro

Natura CONCEPT

Natura CONCEPT C.6, Stejar 

LINIA MODERNĂ

Cu ajutorul metodelor tradiționale
de prelucrare a lemnului vă oferim un
produs fi nit de calitate.

RECOMANDĂM

model A.0 model A.3 model D.0model A.9 model B.0

model C.0 model C.2

model K.0Natura CONCEPT C.6, Stejar model K.1 model K.2

model C.4 model C.6

model K.3
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120 - 20060 - 100RAMĂ ȘI PANOU 40 mmREZISTENȚĂ
SUPERIOARĂ

Stejar 1

Furnir Natural Stejar  

Stejar Nuc
Închis

Furnir Natural Select  

Stejar 
Alb Tabacco

Stejar
Deschis

Mocca

Stejar  
Winchester

Nero

Stejar
Brun

Furnir Natural Stejar Satin  

miez: construcție ramă și 
panou

0
4

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Rama canatului este din lemn de rășinoase încleiat și MDF, acoperite cu furnir natural.

Datorită tehnologiei aplicate, aceste uși se caracterizează prin rezistenţa sporită la

deformare. Canatul este fi nisat cu: furnir natural Stejar, Select, Satin (excepţie Alb) 

și protejat cu lac UV semi-mat. Modelul D.0 - inserţii argintii de 6 mm, din aluminiu. 

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

•  Broască (argintiu sau auriu lucios): pentru cheie standard, buton cu blocare pentru uşi 

de baie sau pregătire pentru cilindru

• Sticlă mată călită 

• Pregătire pentru scurtare , maxim 60 mm

• Mâner rotund (pentru uși glisante).

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia.

•  Ușile cu falţ sunt echipate cu 3 balamale PRIME, ușile fără falţ sunt echipate 

cu 2 balamale 3D – balamalele sunt ambalate împreună cu tocul ușii.

• Panouri de ventilaţie 1 rând – fi nisate cu auriu sau argintiu.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Norme: PN și CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100”

• panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie 

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

• Stejar Alb – cost adiţional la furnirul natural Stejar Satin

• mâner cu șild  (pag. 202)

panou plan – model A.0 ramă cu sticlă mată – model A.9 

panou plan – model B.0 inserţii – model D.0
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CULORI DISPONIBILE

PARAMETRI TEHNICI

Specifi citatea furnirului natural poate determina diferenţe 
de nuanţe și distribuire a striaţiilor pe suprafaţa fi nisajului. 
Aceste caracteristici ale fi nisajului nu sunt considerate 
defecte ale produsului.
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MADRID, CORDOBA, TOLEDO

CORDOBA grilă mare, panou lateral model K, Tabacco

LINIA CLASICĂ

CORDOBA plină, Tabacco

CORDOBA
plină

CORDOBA
geam mic

CORDOBA
grilă mică

panou 
lateral 
model A

panou 
lateral 
model K

CORDOBA
grilă mare

TOLEDO 
model 1

TOLEDO 
model 2

TOLEDO 
plină

TOLEDO
model 3

TOLEDO 
model 5

MADRID
plină

MADRID
geam mic

MADRID
grilă mică

MADRID
grilă mare
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RAMĂ ȘI PANOU 120 - 20060 - 100 40 mmREZISTENȚĂ
SUPERIOARĂ

Stejar 
Alb

Stejar 1

Furnir Natural Stejar  

Tabacco

Stejar
Deschis

Mocca

Stejar  
Winchester

Nero

Stejar
Brun

Furnir Natural Stejar Satin  

miez: construcție ramă și 
panou

0
4

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Rama canatului este din lemn de rășinoase încleiat și MDF, acoperite cu furnir natural.

Datorită tehnologiei aplicate, aceste uși se caracterizează prin rezistenţa sporită la

deformare. Canatul este fi nisat cu: furnir natural Stejar, Satin (excepţie Alb) și protejat

cu lac UV semi-mat. Profi lul ramelor pentru ușile Cordoba și Toledo este de 20°.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

•   Broască (argintiu sau auriu lucios): cu cheie simplă, cu blocare pentru uşi de baie sau 

pregătire pentru cilindru

• Sticlă model „chinchilla” sau mată călită

•  Pregătire pentru scurtare, maxim 60 mm. Canelură pentru ventilaţie – scurtare cu până 

la 40 mm

• Mâner rotund (pentru uși glisante)

• Garnitură de fi xare a geamului în ramă

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

• Porta SYSTEM pag. 180

• MINIMAX pag. 178

Tocuri recomandate pentru uși fără falț: 

• Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 182

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia.

•  Ușile cu falţ sunt echipate cu 3 balamale PRIME, ușile fără falţ sunt echipate 

cu 2 balamale 3D – balamalele sunt ambalate împreună cu tocul ușii.

•  Canaturile sunt disponibile și în varianta nelăcuită, preţul fi ind acelaşi cu produsul 

standard.

• Panouri de ventilaţie 1 rând – fi nisate cu auriu sau argintiu.

•  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. 

Pentru uși duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Panouri suplimentare dimensiunea 40.

• Norme: PN și CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• dimensiunea „100”

• panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie 

• broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• balamale 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la preţul tocului)

• a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la preţul tocului)

• broască magnetică

•  captușeala de închidere în cazul ușilor duble 

• Stejar Alb – cost adiţional la furnirul natural Stejar Satin

• mâner cu șild  (pag. 202)

CORDOBA 
ramă cu profi l 20°

MADRID
panou cu profi l simplu

TOLEDO
ramă cu profi l 20°

MADRID 
ramă ornamentală special profi lată
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PARAMETRI TEHNICI

CULORI DISPONIBILE

Specifi citatea furnirului natural poate determina diferenţe 
de nuanţe și distribuire a striaţiilor pe suprafaţa fi nisajului. 
Aceste caracteristici ale fi nisajului nu sunt considerate 
defecte ale produsului.
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Villadora RETRO

Villadora RETRO, Residence 0, Modul RETRO, Stejar Alb 

LINIA PREMIUM

Villadora RETRO Residence 0, Stejar Alb

Delarte 0 Delarte 1 Delarte 2 Delarte 3

Capital 0 Capital 1 Residence 0 Residence 2

Empire 0 Empire 1
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120 - 20060 - 100 40 mm

Stejar 
Alb

Furnir Natural Stejar Satin  

RAMĂ ȘI PANOU

miez: construcție ramă și 
panou

0
4

CONSTRUCȚIA CANATULUI

 Construcţia tip ramă și panou. Rama este executată din lemn de rășinoase încleiat 

de înaltă calitate. Canatul este fi nisat cu furnir natural Stejar Satin și sticlă mată călită. 

Ramele decorative sunt executate din lemn masiv de stejar. Canaturile sunt fi nisate cu 

lac semi-mat.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

•  Broască (argintiu sau auriu lucios): pentru cheie standard, buton cu blocare pentru 

uși de baie sau pregătire pentru cilindru

•  Sticlă mată călită pentru modelele A și modelele B (opţiune disponibilă pentru 

modelele: Empire, Capital, Delarte)

• Pregătire pentru scurtare maxim 60 mm

TOC

Toc recomandat pentru uși cu falț:

• Villadora RETRO pag. 188

REMARCĂ

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia.

•  Foaia de ușă este echipată cu 3 balamale aurii, ambalate împreună cu tocul. 

•  Posibilitatea de a achiziţiona capace de balamale auriu lucios, auriu antichizat, 

argintiu lucios – a se vedea cost suplimentar.

• Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Norme: PN.

COSTURI SUPLIMENTARE

• panouri de ventilaţie 1 rând

• broască magnetică

• decupaj pentru ventilaţie, panou de ventilaţie

• capace pentru balamale Villadora

• mâner cu șild  (pag. 202)

panou decorativ de sticlă 
Villadora B

panou decorativ de sticlă 
Villadora A

ramă de-a lungul panoului

V
il
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CULORI DISPONIBILE

PARAMETRI TEHNICI

Specifi citatea furnirului natural poate determina diferenţe 
de nuanţe și distribuire a striaţiilor pe suprafaţa fi nisajului. 
Aceste caracteristici ale fi nisajului nu sunt considerate 
defecte ale produsului.
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Vezi detalii: www.porta.com.pl/dm/villadora.pdf

 Villadora MODERN

Villadora MODERN, Space S01, Nuc

LINIA PREMIUM

Sand S01 Sand S02 Sand S03

Space S03Space S02Space S01Space

Villadora MODERN, Space S01, Nuc Line Ethno 

striaţii orizontale:

striaţii verticale:

SandSand

ÎNĂLȚIME 220
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120 - 20060 - 100OPȚIUNE

22
0

STANDARD 40 mmREZISTENȚĂ
SUPERIOARĂ

Stejar 1

Furnir Natural Stejar  

Stejar Nuc
Închis

Furnir Natural Select  

Furnir Natural Frasin  

Frasin

Furnir Natural Nuc  

Nuc

Finisajul Frasin este disponibil
pentru modelele grupei 1,
varianta – floare

Finisajul Nuc este disponibil
pentru modelele grupei 1,
varianta – floare

Stejar 
Alb Tabacco

Stejar
Deschis

Mocca

Stejar  
Winchester

Nero

Stejar
Brun

Furnir Natural Stejar Satin  

Specifi citatea furnirului natural poate determina diferenţe 
de nuanţe și distribuire a striaţiilor pe suprafaţa fi nisajului. 
Aceste caracteristici ale fi nisajului nu sunt considerate 
defecte ale produsului.

0
4Pentru comenzi non-standard, contactați Departamentul  

Porta CONTRACT, vezi pag. 233.

balamale ascunse 3D

CONSTRUCȚIA CANATULUI 

Rama canatului este executată din lemn de calitate premium, cu miez din PAL perforat,

acoperit cu plăci din materiale lemnoase. Sticla are grosimea de 8 mm. Canaturile sunt 

prevăzute cu plăci în relief și fi nisate cu furnir natural: Select, Stejar, Frasin, Nuc, Satin 

(excepţie Alb) și protejate cu lac UV (semi-mat).

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI 

•  Broască (argintiu sau auriu lucios): pentru cheie standard, buton cu blocare pentru uşi 

de baie sau pregătire pentru cilindru

• Broască standard sau magnetică

• Sticlă mată călită, transparentă

TOC 

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:

• Villadora MODERN pag. 188

REMARCĂ 

• Agrement Tehnic AT016-02/383-2019, ITB Varșovia.

•  Foaia de ușă este echipată cu 3 balamale 3D, ambalate împreună cu tocul.

• Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble.

• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

• Norme: PN.

COSTURI SUPLIMENTARE 

• panouri de ventilaţie 1 rând

• decupaj pentru ventilaţie 12 mm (opţional)

• broască magnetică (opţional)

• Stejar Alb – cost adiţional la furnirul Natural Stejar Satin

• înălţimea canatului de 220 cm

• mâner cu șild  (pag. 202)

încuietoare magnetică

model Space - sticlăstriaţii în modelul Line

V
il

la
d

o
ra

M
O

D
E

R
N

CULORI DISPONIBILE

PARAMETRI TEHNICI

miezul: PAL perforat



SISTEME DE GLISARE,

CANATURI PLIABILE,

CANATURI GLISANTE
Colecția uși glisante răspunde 
nevoii de soluții atipice
din spațiile rezidențiale.
Și ce este mai important, se 
potrivesc diferitelor modele 
din catalog.

MI SE SPUNE DE MULTE ORI CĂ SUNT ÎNCĂPĂȚÂNATĂ. 
DAR EU, PUR ȘI SIMPLU, ȘTIU CE VREAU. DE ACEEA AM ALES UȘILE 
CARE SUBLINIAZĂ SPECIFICUL SPAȚIULUI ÎN CARE MĂ SIMT BINE.

05



Sistem de glisare BLACK
vezi pag. 124
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 ALFA BETA

ALFA, BETA, Alb

Uși pliabile

ALFA
BETA

*NOTĂ: Elementele foilor de ușă complet deschise determină o ușoară îngustare a golului de trecere (cu aproximativ 10 cm).

CANATURI CU FALŢ

Un set complet include:

• sistemul de ghidare (cost suplimentar)

• canat format din două elemente

• toc Porta System (modifi cat)

CANATURI FĂRĂ FALŢ

Un set complet include:

• sistem de ghidare- inclus în preţul canatului

• canat format din două elemente

• toc Porta System (modifi cat)

Modul de deschidere*
(vedere de sus)

Modul de deschidere*
(vedere de sus)

Ușă de dreapta Ușă de dreapta

ALFA:
www.porta.com.pl/
dm/alfabeta.wmv

BETA:
www.porta.com.pl/
dm/alfabeta.wmv
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60 - 100 40 mm

Alb

Vopsea Standard  

Gri
EuroinvestNuc Wenge Nuc 

 Verona 2
Nuc
Alb

Finisaj Portadecor 

* pâna la epuizarea stocurilor

Stejar 
Monaco 3*

Stejar 
Monaco 1*

Stejar 
Monaco 2*

Acacia
Auriu

Wenge 
Alb

Acacia
Argintiu

Pin
Norvegian

Stejar
Roșu

Stejar
Închis

Finisaj Portasynchro 3D  

Stejar
Catania

NOU

Stejar
Clasic

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Sudic

Stejar
Havana

Stejar
California

Stejar
Malibu

Finisaj Portaperfect 3D  

NOU

Fag
Scandinav

Alb Gri 
Euroinvest

Fag
Porta Nuc

Stejar  
Milano 1

Stejar  
Milano 2

Stejar 
 Milano 4

Stejar  
Milano 5

Nuc
Alb

Nuc  
Modena 1

Antracit
HPL/CPL

Finisaj CPL HQ 0,2  

Stejar
Natural

Nuc
Natural
(mat)

Ciment
Închis

Cenușiu
Structurat

Ciment
Deschis

NOU

0
5

A
L

FA
, B

E
T

A

CONSTRUCȚIA CANATULUI 

Rama canatului este lemn de rășinoase încleiat. Miezul canatului este din fagure de

stabilizare sau placă din PAL perforat consolidată în interior cu o ramă din placaj 

(cost suplimentar).

ALFA – canaturi formate din 2 elemente asimetrice, cu broască normală pe canat şi 

contraplacă standard pe toc.

BETA – canaturi fără broască, formate din 2 elemente simetrice.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI 

• Sistem de perete

• Garnitură

• Trei balamale ascunse argintii

•  Broască: cheie standard, cu blocare pentru uşi de baie sau cu pregătire pentru 

cilindru (ALFA)

• Contraplacă (ALFA)

• Mâner rotund (BETA)

TOC 

• Porta SYSTEM modifi cat - interval de reglare B-K, pag. 180.

REMARCĂ 

• Evaluare tehnică ITB-KOT-2017/0184, ediţia 1.

• Dimensiunea „100” nu este disponibilă pentru canaturile BETA

•  Canaturile Alfa și Beta nu sunt disponibile pe culoarea Stejar de pe fi nisajul 

Portadecor

• Norme: PN, CN și DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE 

•  dimensiunea „100” nu este disponibilă pentru sistemul BETA dimensiunea „100” 

(disponibilă numai pentru sistemul ALFA)

• placă PAL perforat

• canat: culorile pe fi nisajul CPL 0,2 mm – GRUPA II

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

• panou de ventilaţie, decupaj pentru ventilaţie

• sistemul de ghidare Alfa (cost suplimentar)

• sistemul de ghidare Beta este inclus in preţul canatului

• mâner cu șild  (pag. 202)

CULORI DISPONIBILE

PARAMETRI TEHNICI

G
ru

p
a

 I
G

ru
p

a
 I

I

miezul: fagure 
de stabilizare

miezul: PAL perforat

Modul de deschidere
a ușii BETA

Modul de deschidere
a ușii ALFA
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ALUPORTA

Sistem de glisare PORTA, Porta CONCEPT A.9, Gri Euroinvest

SISTEME DE GLISARE PE PERETE

NOU

Sisteme de glisare

Un set complet include:

• sistem de perete

• foaia de ușă* (în varianta glisantă)

• toc* tunel

Un set complet include:

• sistem de perete

• foaia de ușă* (în varianta glisantă)

• toc* tunel

* nu este inclusă în preţ
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60 - 100

0
5

Sistem PORTA

CONSTRUCȚIA SISTEMULUI DE GLISARE PORTA 

Sistemul este format dintr-o şină cu bară de ghidare, mască şi paravan protector.

Masca şi paravanul protector sunt din placă aglomerată de lemn şi MDF în nuanţe

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

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI 

• Şină cu bare de ghidare

• Contraplacă

• Garnitură auto-adezivă

• Sistem de perete care ghidează şi stabilizează canatul de uşă în poziţie verticală

TOC

• Toc Porta SYSTEM în varianta tunel, pag. 180.

• Dimensiuni, pag. 216, Tabel 7.

REMARCĂ 

• Evaluare tehnică ITB-KOT-2017/0184, ediţia 1.

•  Setul se poate folosi pentru orice deschidere sau orice direcţie de glisare. 

Direcţia de glisare se poate modifi ca prin fi xarea paravanului protector pe 

partea stângă sau dreaptă a tocului Porta SYSTEM.

• Norme: PN și CN.

COSTURI SUPLIMENTARE 

• culorile pe fi nisajul CPL 0,2 mm – GRUPA II

• Stejar Alb – cost adiţional la furnirul Natural Stejar Satin

Sistem ALU

CONSTRUCȚIA SISTEMULUI DE GLISARE ALU

Sistemul oferit se compune dintr-un ghidaj şi o secţiune suport pentru canatul de uşă. 

Ambele componente sunt din aluminiu.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

• Sistem de perete care ghidează şi stabilizează canatul de uşă în poziţie verticală.

TOC

• Toc Porta SYSTEM în varianta tunel pag. 216,  Tabel 7.

REMARCĂ 

• Setul se poate folosi pentru orice deschidere sau orice direcţie de glisare.

•  Pentru a selecta sistemul adecvat pentru tocul tip „tunel”, selectaţi canaturile mai 

mari cu o dimensiune faţă de diametrul golului de trecere, ex.: pentru „70” –> „80”, 

pentru „80” –> „90”, pentru „150” –> 2x „80”, pentru „170” –> 2x „90” etc.

• Nu este disponibilă broasca cu cârlig.

• Norme: PN și CN.

Portadecor
Portasynchro 3D 

Portadur 
Finisaj Premium
Furnir Natural Select
Furnir Natural Stejar
Furnir Natural Stejar Satin

Portaperfect 3D 
CPL HQ
Gladstone/Halifax

Paleta de culori vezi pag. 224 – 231.

P
O

R
T

A
, A

L
U

 

CULORI DISPONIBILE

PARAMETRI TEHNICI

IMPORTANT! Sistemele PORTA și ALU se pot comanda pentru orice model de 
ușă din oferta Porta în varianta glisantă.
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IMPORTANT! Tocul tunel COMPACT este destinat folosirii atât cu casetele PORTA 
cât și cu casetele celor mai mari producători europeni din domeniu. Se recomandă 
verifi carea dimensiunilor S0/H0 înainte de montarea tocului COMPACT pe casetele 
metalice ale altor producători.

COMPACT toc tunel pentru a fi  montat pe pereți cu grosimea100 mm și 150 mm.

METAL COMPACT
MODUL DE DESCHIDERE (vedere de sus) MODUL DE DESCHIDERE (vedere de sus)

sistem de glisare pe perete
METAL

broască cu cârlig 
sistem de glisare COMPACT

construcția casetei metalice 
sistem de glisare COMPACT

Sistem COMPACT
(toc tunel, casetă metalică concepută pentru a fi  montată pe un perete cu grosimea de 125 mm.)

Setul este format din:

• canelură dedicată pentru peretelele 

cu grosimea de 125 mm,

• casetă dedicată pentru peretele

cu grosimea de 125 mm,

• foile de ușă versiunea „glisante” 

(nu intră în prețul sistemului 

COMPACT).

Sisteme de glisare

Sistem de glisare COMPACT, Porta CONCEPT A.9, Stejar Scandinav

SISTEM DE GLISARE ÎNCASTRAT SISTEM DE GLISARE PE PERETE

Sistemul Metal pentru uși glisante poate fi  utilizat cu orice model de uși de
interior, acolo unde utilizarea uşilor cu deschidere clasică este imposibilă
din cauza suprafeţei foarte mici sau a planului arhitectural de interior.

Designul discret al construcției care urmează a fi  construit în peretele de gips carton 
permite instalarea ușilor peste tot în cazul în care ușa laterală interferă cu conceptele 
de interior proiectat sau este pur și simplu imposibilă montarea acesteia.
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120 - 20060 - 100

SISTEM DE GLISARE METAL - CULORI DISPONIBILE

0
5

Sistem COMPACT

CONSTRUCȚIA SISTEMULUI COMPACT 

Sistemul este compus dintr-o casetă care se montează integral în corpul peretelui, 

un ghidaj cu rotiţe de culisare și susţinere și tocul tunel din MDF. 

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI 

• Sistem de încastrare pentru perete cu grosimea de 125 mm.

• Șină cu bare de ghidare și sistem de perete care ghidează și stabilizează canatul de ușă

•  Contraplacă (opţional, cost suplimentar)

 Perie de etanșare pentru tocul tunel dedicat peretelui cu grosimea de 125 mm și 

150 mm

• Toc tunel pentru perete cu grosimea de 125 mm și 150 mm.

TOC 

•  Tocurile realizate în versiunea „tunel” sunt disponibile în versiuni dedicate pereţilor cu 

grosimea de până la 100, 125 și 150 mm.

•  Tocul în versiunea „tunel” dedicată pereţilor cu grosimea de 125 mm este compatibil 

cu caseta de construcţie PORTA.

•  Toate versiunile „tunel” de mai sus sunt compatibile cu casetele de construcţie 

produse de liderii de pe piaţa europeană (se vor verifi ca dimensiunile S
0
/H

0
).

• COMPACT, dimensiuni vezi pag. 216, Tabel 7.

REMARCĂ 

•  Sistemul este conceput pentru a fi  montat pe un perete de gips-carton cu o grosime 

de 125 mm.

•  Se pot comanda extensii suplimentare simetrice și asimetrice ale tunelurilor 

(comandă Contract)

• Norme: PN și CN.

COSTURI SUPLIMENTARE 

• sistem de sincronizare a închiderii pentru uși duble

• Culori pe fi nisajul CPL 0,2 mm – GRUPA II 

 Sistem METAL

CONSTRUCȚIA SISTEMULUI METAL 

Sistemul este compus dintr-un toc din oţel de 100 mm în varianta tunel (fără balamale, 

locaș pentru broască și frezare pentru garnitură), șină cu bară de ghidare, mască și 

paravan protector. Toate elementele setului sunt executate din placă de oţel zincat și 

pregătite pentru montaj în golul de zid.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI 

• Garnitură auto-adezivă

• Sistem de perete care ghidează și stabilizează canatul de ușă în poziţie verticală.

TOC 

•  Toc din oţel varianta tunel „60”, „70”, „80”, „90” „100”, pag. 216, Tabel 7.

•  Setul este livrat în varianta universală și se montează pe podea fi nisată – nivel „0”.

•  Direcţia de glisare se poate modifi ca prin fi xarea paravanului protector pe partea

stângă sau dreapta a tocului.

REMARCĂ 

• Evaluare tehnica ITB-KOT-2017/0184, ediţia 1

• Norme: PN și CN.

COSTURI SUPLIMENTARE 

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

• dibluri

Portadecor
Portasynchro 3D 

Portadur 
Finisaj Premium

Portaperfect 3D 
CPL HQ
Gladstone/Halifax

C
O
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Paleta de culori, vezi pag. 224 – 231.

SISTEM DE GLISARE COMPACT - CULORI DISPONIBILE

PARAMETRI TEHNICI

Pentru comenzi non-standard contactați
Departamentul Contract, vezi pag. 233.

Vopsea pe bază de poliester Premium

IMPORTANT! Sistemele COMPACT și METAL se pot comanda pentru orice 
model de ușă din oferta Porta în varianta glisantă.
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NOU

Sistem de glisare Black, tip REA

tip REA tip LUNA

 Black  SLIDE

model 1 model 3model 2

model 4 model 5

Sisteme de glisare
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60 - 90

Alb

Vopsea Premium  

Alb

Vopsea Acrilică UV 

Gladstone / Halifax  

Stejar
Nisipiu

Stejar  
Alb

Stejar
Brun

Halifax 
Natural

Stejar
Scandinav

Stejar
Havana

Stejar
California

Stejar
Malibu

Finisaj Portaperfect 3D  

NOU

VOPSEA
PREMIUM

REZISTENȚĂ
SUPERIOARĂ

B
L

A
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CULORI DISPONIBILE

PARAMETRI TEHNICI

Sistem Black Sistem SLIDE

 Sistem BLACK

CONSTRUCȚIA CANATULUI 

PAL perforat și fagure de stabilizare. Construcţia este acoperită cu plăci HDF.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI 

• Șină 2000 mm 

REMARCĂ 

• Agrement tehnic AT 15-6515/2016 

•  Setul este universal, putând fi  folosit pentru orice direcţie și deplasare a canaturilor.

•  Sistemul este destinat montării într-un gol mai mic faţă de cel cu dimensiunile 

standard. Detalii în tabelul 7, pag. 216.

• Nu se poate realiza cu broască cu cârlig.

• Norme: PN și CN.

COSTURI SUPLIMENTARE 

• placă PAL perforat

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante

• mâner Black 1

• set de două sisteme de amortizare pentru reducerea zgomotului

Sistem SLIDE

CONSTRUCȚIA CANATULUI 

PAL perforat și fagure de stabilizare. Construcţia este acoperită cu plăci HDF.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI 

• Șină 2000 mm

• Set de două sisteme de amortizare pentru reducerea zgomotului

REMARCĂ 

• Agrement tehnic AT 15-6515/2016 

•  Sistemul este destinat montării într-un gol mai mic faţă de cel cu dimensiunile 

standard. Detalii în tabelul 7, pag. 216.

• Nu se poate realiza cu broască cu cârlig.

• Norme: PN și CN.

COSTURI SUPLIMENTARE 

• mâner dreptunghiular pentru uși glisante 

mâner Black 1

miezul: PAL perforatmiezul: fagure 
de stabilizare


