Izolație fonică 27 dB, 32 dB

Izolație fonică:
Rw=31 dB*
Rw=35 dB*

Izolație fonică 32 dB, Alb

modelele disponibile se pot vizualiza la pag. 142

Setul complet este format din:
• canat
• toc

UȘILE AU URMĂTOARELE CLASE DE IZOLAȚIE FONICĂ
•
•

Rw=27 dB (27–31 dB)
Rw=32 dB (32–36 dB)

broască cu pregătire pentru
cilindru

Plană, Alb

garnitură de etanşare
între prag și canat

*Rezultatele detaliate ale testelor le puteți regăsi pe pagina www.porta.com.pl
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trei balamale cu știft

Rw 27dB
D1 25

Rw 32dB
D1 30

PROIECT

60 - 100

40-41 mm

44-45 mm

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

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

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

CPL HQ 0,2 mm
CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

27 dB,
0632 dB

Paleta de culori vezi pag. 224 – 231.

miezul: PAL perforat
27 dB

miezul: construcție PAL
stratificat
32 dB

miezul: placă PAL perforat
+ strat din plumb
(uşi ROENTGEN)

PARAMETRI TEHNICI
ACCESORII

COSTURI SUPLIMENTARE

• Trei balamale cu știft (toc reglabil Porta System) sau compuse din trei elemente
(toc din oţel)
• Broască cu pregătire pentru cilindru
• Garnitură de etanşare între prag şi canat
• Garnitură pe toc
• Toc
• În versiunile CPL HQ și Gladstone/Halifax, marginile sunt acoperite cu bandă ABS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TOC
•
•
•
•

Toc reglabil Porta SYSTEM (la ușile 27dB) pag 180.
Toc reglabil Porta SYSTEM (la ușile 32dB)
Toc din oţel de colţ, cu dimensiunea proﬁlului de 100 mm
Toc PROIECT BIS, PROIECT PREMIUM 198.

REMARCĂ
•
•
•
•
•

Evaluare Tehnică Naţională nr. ITB - KOT 2017/0096, ediţia 1 (Rw=27 dB).
Evaluare Tehnică Naţională ITB-KOT-2017/0007, ediţia 1 (Rw=32 dB).
Izolaţie fonică Rw=27 dB (interval 27÷31 dB) D1=25 dB.
Izolaţie fonică Rw=32 dB (interval 32÷36 dB) D1=30 dB.
Lăţimea minimă a foii de ușă: ramă 1 – 444 mm, ramă 2 – 644 mm, ramă 3 – 468 mm,
ramă 4 – 744 mm.
• Dimensiunea „60” disponibilă doar în varianta de uși plane.
• Norme: PN și CN (Rw=27 dB).
• Norme: PN (Rw=32 dB).

dimensiunea „100”
contraplacă reglabilă pentru toc din oţel
ușă: culori pe ﬁnisajul CPL 0,2 mm și 0,7 mm – GRUPA II
toc de ușă: culori pe ﬁnisajul CPL 0,2 mm – GRUPA II
ușă: culori Gladstone/Halifax cu striaţii verticale
inserţii pe ﬁnisaj sintetic (pentru o parte, pentru două preţul x 2)
inserţii pe furnir natural (pentru o parte, pentru două preţul x 2)
ușă: furnir natural, Stejar Satin Alb
ușă: furnir natural, Stejar Satin (alte culori)
ușă: furnir natural: Nuc
toc: furnir natural, Stejar Satin Alb
toc: furnir natural, Stejar Satin (alte culori)
toc: furnir natural: Nuc
toc din oţel: culori - Grupa II
proﬁlul tocului din oţel pentru pervaz PROIECT BIS
proﬁlul tocului din oţel pentru pervaz PROIECT PREMIUM
proﬁlul tocului din oţel de la 80 până la 100
proﬁl toc din oţel de la 101 până la 150 mm
proﬁl toc din oţel de la 151 până la 270 mm
proﬁl toc din oţel de la 271 până la 390 mm
ranforsare mecanism autoînchidere (tocuri din oţel)
dibluri (toc din oţel)
ancore (toc din oţel)
mâner cu șild

(pag. 202)
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SILENCE 37 dB, EI 30
COLECȚII DE
INVESTIȚII

Izolație fonică Rw=40 dB*
Rezistență la foc 30 min
Etanșeitate la fum

SILENCE, Stejar Milano 5

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

UȘILE PORTA SILENCE AU URMĂTOAREA CLASĂ
DE IZOLAȚIE FONICĂ:
•

Rw=37 dB (37–41 dB)

broască cu pregătire pentru
cilindru

Plană, Stejar Milano 5 cu toc reglabil

balamale ranforsate

*Rezultatele detaliate ale testelor le puteți regăsi pe pagina www.porta.com.pl
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Garnitură de etanşare între prag
şi canat

Rw 37dB
D1 35

EI30

Sa, S200

clasa 4

PROIECT

80 - 100

49-50 mm

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

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

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

CPL HQ 0,2 mm
CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

SILENCE
06 37 dB

Paleta de culori vezi pag. 224 – 231.

construcție antifonică
Porta Silence

PARAMETRI TEHNICI
CONSTRUCȚIA CANATULUI
Miezul canatului este o construcţie specială în 5 straturi Porta Silence®. Rama din
interior este executată din lemn de rășinoase și placă HDF. Acestea sunt disponibile
în varianta cu falţ și fără falţ. În versiunile CPL HQ și Gladstone/Halifax, marginile sunt
acoperite cu bandă ABS.

ACCESORII
•
•
•
•

Două sau trei balamale ranforsate
Versiunea cu falţ - toc MDF – 4 balamale ranforsate
Broască conform cls. 3 PN-EN 12209
Garnitură de etanşare între prag şi canat

TOC
Tocul poate ﬁ comandat în 2 moduri - varianta cu falţ sau fără falţ.
• Toc reglabil Porta SYSTEM grosimea peretelui de la 120 la 300 mm. Grinzile tocului sunt
din placaj.
• Toc din oţel de colţ cu dimensiunea proﬁlului de 100 mm. Executat din tablă de oţel
galvanizat cu grosimea de 1,5 mm.
• Toc MDF 100 mm.
• Toc PROIECT BIS (pag. 198).
• Toc PROIECT PREMIUM contactaţi Departamentul Contract

REMARCĂ
• Evaluare Tehnică Naţională ITB-KOT-2017/0007, ediţia 1.
• Certiﬁcat de conformitate nr. 020-UWB-0567/W.
• Pentru a completa speciﬁcaţiile din Evaluarea Tehnică Naţională, pentru uşile cu
rezistenţă la foc 30 min aveţi obligaţia de a folosi amortizor pentru închidere.

• Pentru rezistenţă la foc, se recomandă utilizarea mânerului cu miez de oţel.
• În cazul în care se utilizează alte accesorii decât cele din oferta PORTA, trebuie luate în
considerare cărţile de garanţie.
• Sunt disponibile numai modele plane, cu inserţii sau rame ornamentale.
• Uși rezistente la foc – inserţiile disponibile ca opţiune pentru ambele părţi.
• Norme: PN

COSTURI SUPLIMENTARE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dimensiunea „100”
ușă: culori pe ﬁnisajul CPL 0,2 mm și 0,7 mm – GRUPA II
toc de ușă: culori pe ﬁnisajul CPL 0,2 mm – GRUPA II
ușă: culori Gladstone/Halifax cu striaţii verticale
inserţii pe ﬁnisaj sintetic (pentru o parte, pentru două preţul x 2)
inserţii pe furnir natural (pentru o parte, pentru două preţul x 2)
ușă: furnir Natural Stejar Satin Alb
ușă: furnir Natural Stejar Satin (alte culori)
ușă: furnir Natural Nuc
toc: furnir Natural Stejar Satin Alb
toc: furnir Natural Satin (alte culori)
toc: furnir Natural Nuc
toc din oţel: culori - Grupa II
proﬁlul tocului din oţel pentru pervaz PROIECT BIS
proﬁl toc din oţel de la 101 până la 150 mm
proﬁl toc din oţel de la 151 până la 270 mm
proﬁl toc din oţel de la 271 până la 390 mm
mâner cu șild

(pag. 202)
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Izolație fonică 42 dB

Izolație fonică Rw=43 dB*

Izolație fonică 42 dB, Nuc Natural (mat)

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

UȘILE AU URMĂTOARELE CLASE DE IZOLAȚIE FONICĂ:
•

Plană, Nuc Natural (mat)

Rw=42 dB (42–46 dB)

broască cu pregătire pentru
cilindru

garnitură de etanșare între prag și
canat (versiunea pentru Porta SYSTEM)

balamale ranforsate

garnitură de etanșare între prag și canat
(versiunea pentru toc din oțel și toc MDF)

* Rezultatele detaliate ale testelor le puteți regăsi pe pagina www.porta.com.pl
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Rw 42dB
D1 40

EI30

Sa, S200

PROIECT

80 - 100

68-69 mm

Nu se referă la setul cu
tocul de ușă Porta SYSTEM

CULORI DISPONIBILE
Furnir Natural Select
Furnir Natural Stejar, Frasin, Nuc
Furnir Natural Stejar Satin
CPL HQ 0,2 mm
CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax
Paleta de culori vezi pag. 224 – 231.
REMARCĂ! Nuanţele de furnir natural (cu excepţia furnirului natural
Frasin și Nuc) sunt disponibile cu striaţii verticale sau orizontale (se
referă numai la canatul de ușă).

4206
dB

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

placă stratiﬁcată
perforată

PARAMETRI TEHNICI
ACCESORII
•
•
•
•
•

Două balamale ranforsate, trei balamale pentru MDF (EI 30)
Broască cls. 3 conform PN-EN 12209
2 garnituri de prag automate
Garnitură etanșare circumferenţială
Garnitură termo-expandabilă - pentru ușile rezistente la foc EI30 Rw 42 dB

TOC
• Toc Porta SYSTEM reglabil consolidat, tip DT-AW/PS, pentru perete de zidărie cu grosime între 120 mm şi 300 mm prevăzut cu pervazuri. Grinzile tocului sunt din placaj.
• Tocul din oţel de colţ tip DT-AW/M, lăţime de 120 mm este fabricat din tablă de oţel
cu grosimea de 1,5 mm. Consolidare pentru amortizor închidere- standard.
• Toc MDF cu dimensiunea proﬁlului de 100 mm Rw 42dB prevăzut cu locașuri pentru
balamale reglabile. Se poate comanda și în varianta reglabilă (până la 160 mm)
prin intermediul comenzilor non-standard. Nu se poate comanda cu consolidare
amortizor pentru închidere.
• Toc PROECT BIS, PROIECT PREMIUM (pag. 198).

REMARCĂ
• Evaluare Tehnică Naţională nr. ITB - KOT 2017/0096, ediţia 1.
• Certiﬁcat de conformitate nr. 020-UWB-2546/W (nu se aplică ușilor 42dB cu toc
Porta SYSTEM).
• Izolaţie fonică Rw=42 dB (interval 42÷46 dB).
• Pentru a completa speciﬁcaţiile din Evaluarea Tehnică, pentru uşile cu rezistenţă la
foc 30 min aveţi obligaţia de a folosi amortizor pentru închidere.
• Cantul este produs din lemn exotic si nu este ﬁnisat în culoarea ușilor.

• Pentru rezistenţă la foc, se recomandă utilizarea mânerului cu miez de oţel.
• În cazul în care se utilizează alte accesorii decât cele din oferta PORTA, trebuie luate
în considerare cărţile de garanţie.
• Norme: PN.

COSTURI SUPLIMENTARE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dimensiunea „100”
ușă: culori pe ﬁnisajul CPL 0,2 mm și 0,7 mm – GRUPA II
toc: culori pe ﬁnisajul CPL 0,2 mm – GRUPA II
inserţii ﬁnisaj sintetic (pentru o parte, pentru două preţul x 2)
inserţii furnir natural (pentru o parte, pentru două preţul x 2)
ușă: furnir Natural Stejar Satin Alb
ușă: furnir Natural Stejar Satin (alte culori)
ușă: furnir Natural Nuc
toc: furnir Natural Stejar Satin Alb
toc: furnir Natural Satin (alte culori)
toc: furnir Natural Nuc
toc din oţel: culori - Grupa II
proﬁlul tocului din oţel pentru pervaz PROIECT BIS
proﬁlul tocului din oţel pentru pervaz PROIECT PREMIUM
proﬁl toc din oţel de la 101 până la 150 mm
proﬁl toc din oţel de la 151până la 270 mm
proﬁl toc din oţel de la 271 până la 390 mm
consolidare amortizor pentru închidere – toc Porta SYSTEM
mâner cu șild
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Uși rezistente la foc EI 30, EI 60

EI 30
Rezistență la foc 30 min.
Izolație fonică Rw=34 dB*
EI 60
Rezistență la foc 60 min.
Izolație fonică Rw=34 dB*

Uși rezistente la foc EI 30

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

UȘILE EI30, EI60 AU URMĂTOAREA CLASĂ
DE IZOLAȚIE FONICĂ:
•

Rw=32 dB (32–36 dB)

plană (EI 30)

Model 3, Stejar Maro, toc de ușă MDF

modelele cu sticlă disponibile prin
intermediul comenzilor non-standard (EI 30)

* Mai multe informații puteți regăsi în Catalogul de Investiții si pe pagina web www.porta.com.pl
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model 2 (EI 60)

model 3
(EI 30, EI 30 soft)

EI30

EI60

Sa, S200

PROIECT

60 - 100

120 - 200

44-45 mm

60-61 mm

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

REMARCĂ! Nuanţele de furnir natural (cu excepţia furnirului
natural Frasin și Nuc) sunt disponibile cu striaţii verticale sau
orizontale (se referă numai la canatul de ușă).
REMARCĂ! Pentru ușile de intrare vă recomandăm finisajul
CPL sau Gladstone/Halifax și, în special, pentru ușile utilizate în
instituţiile publice.

CPL HQ 0,2 mm
CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

EI 30,
06EI 60

Paleta de culori vezi pag. 224 – 231.

miezul: PAL stratificat
rezistent la foc (EI 30)

miezul: PAL rezistent la
foc (EI 60)

PARAMETRI TEHNICI
ACCESORII
•
•
•
•
•
•

Două sau trei balamale (EI 30) şi patru (EI 30 SOFT, EI 60)
Broască cu pregătire pentru cilindru
Sticlă rezistentă la foc (aceeaşi lăţime pentru toate dimensiunile canatului)
Garnitură termogonﬂabilă pentru etanșeizare la fum, montată pe canat
Garnitură automată în partea inferioară a canatului
În versiunile CPL HQ și Gladstone/Halifax, marginile sunt acoperite cu bandă ABS

TOC
• Toc MDF cu dimensiunea proﬁlului de 100 mm sau reglabil EI 30, EI 30 SOFT (minim
160 mm), prevăzut cu balamale reglabile pentru proiecte în cazul EI 30 și reglabile
cu știft în cazul EI 30 SOFT.
• Toc din lemn cu proﬁlul 120 mm (EI 60) realizat din pin triplustratiﬁcat, ﬁnisat în
nuanţa canatului, echipat cu balamale ajustabile.
• Toc din oţel de colţ, cu dimensiunea proﬁlului de 100 mm. Executat din tablă de
oţel, galvanizat prin difuziune pe ambele părţi, cu grosimea de 1,5 mm, completat cu ranforsare pentru autoînchidere, dibluri pentru montaj și balamale din 3
elemente.
• Toc PROIECT BIS (pag.198).
• Toc PROIECT Premium contactaţi Departamentul Contract.

REMARCĂ
• EI30 – Evaluare Tehnică Naţională nr. ITB-KOT-2017/0007, ediţia 1.
Certiﬁcat de conformitate 020-UWB-0567/W.
• EI60 – Evaluare Tehnică Naţională nr. ITB-KOT- 2018/0407, ediţia 1.
Certiﬁcat de conformitate nr. 020-UWB-2707/W.
• Pentru a completa speciﬁcaţiile din Agrementul Tehnic, pentru uşile cu rezistenţă la foc
30 min aveţi obligaţia de a folosi amortizor pentru închidere.
• Pentru rezistenţă la foc, se recomandă utilizarea mânerului cu miez de oţel.
• În cazul în care se utilizează alte accesorii decât cele din oferta PORTA, trebuie luate
în considerare cărţile de garanţie.
• Ușile EI 60 au garniturile de culoare roșie.

• Izolaţie fonică Rw=32 dB (interval 32÷36 dB).
• Dimensiunea „60” nu este disponibilă la modelele frezate OFFICE. Lăţimea minimă a
foii de ușă: ramă 1– 444 mm, ramă 2 – 644 mm, ramă 3 – 468 mm, ramă 4 – 744 mm.
• Dimensiunea „100” pentru uşile EI 60 nu este disponibilă în oferta standard –
necesită speciﬁcaţii individuale (Porta Contract pag. 233).
• Ușile EI 30 SOFT nu sunt disponibile în variantă dublă.
• Norme: PN.

COSTURI SUPLIMENTARE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dimensiunea „100” – EI 30
ușă: culori pe ﬁnisajul CPL 0,2 mm și 0,7 mm – GRUPA II
toc: culori pe ﬁnisajul CPL 0,2 mm – GRUPA II
ușă: Gladstone/Halifax cu striaţii verticale
a treia balama pentru tocul MDF
inserţii ﬁnisaj sintetic (pentru o parte, pentru două preţul x 2)
inserţii furnir natural (pentru o parte, pentru două preţul x 2)
ușă: furnir natural, Stejar Satin Alb
ușă: furnir natural, Stejar Satin (alte culori)
ușă: furnir natural: Nuc
toc reglabil: furnir natural, Alb Stejar Satin
toc: furnir natural, Stejar, Satin (alte culori)
toc: furnir natural, Nuc
toc din oţel: culori - Grupa II
proﬁlul tocului din oţel pentru pervaz PROIECT BIS
proﬁ l toc din oţel de la 80 pană la 100 mm
proﬁl toc din oţel de la 101 până la 150 mm
proﬁl toc din oţel de la 151 până la 270 mm
proﬁl toc din oţel de la 271 până la 390 mm
pervazuri, frize
mâner cu șild

(pag. 208)
(pag. 202)
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ENDURO
COLECȚII DE
INVESTIȚII

Uşi de interior tehnice de cea mai
înaltă calitate şi clasă de rezistenţă
la frecare şi la acţiunea factorilor
externi, cu placă din oțel special
profilată, finisate cu laminat HPL
și CPL de rezistență sporită.

Modelul din fotografie se poate realiza doar prin comandă non-standard, vezi pag. 233.

Setul complet este format din:
• canat
• toc

10

ANI
GARANŢIE

CONSTRUCȚIE

ENDURO 3, Antracit

plină

model 1

model 3

model 4

*Rezultatele detaliate ale testelor le puteți regăsi pe pagina www.porta.com.pl
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model 2

clasa 3

60 - 100

40 mm

CULORI DISPONIBILE
Finisaj HPL și CPL 0,7
NOU

Alb

Gri
Euroinvest

Nuc
Alb

Antracit
HPL/CPL

Nuc

Fag
Porta

Stejar
Milano 2

Stejar
Milano 4

Stejar
Milano 5

Nuc
Modena 1

Stejar
Natural

Nuc
Natural
(mat)

Stejar
Milano 1

EXEMPLE UTILIZARE UȘI ENDURO:
• Laboratoare
• Cabinete stomatologice
• Spitale

ENDURO
06

miezul: placă PAL perforat

panou superior

panou inferior

panou inferior de ventilaţie

grilă de ventilaţie

PARAMETRI TEHNICI
ACCESORII

REMARCĂ

•
•
•
•

• Agrement Tehnic AT-15-6515/2016 ITB Varșovia, pentru uși batante Evaluare Tehnică
Naţională ITB-KOT-2017/0184, ediţia 1.
• O nouă modalitate de montaj a proﬁlului cantului ce nu interferează cu construcţia ușii.
• Dimensiunea maximă a ușilor în versiune batantă este „90”.
• Norme: PN.

Trei balamale cu știft
În versiunea batantă două („60”), trei („70”, „80”), patru („90”) balamale
Sticlă mată călită sau transparentă (modelul 4 sticlă călită)
Broască disponibilă în trei variante: cu cheie simplă, cu blocare pentru uşi de baie sau
cu pregătire pentru cilindru
• Ranforsare pentru închidere automată

COSTURI SUPLIMENTARE
TOC
• Toc din oţel de colţ, cu dimensiunea proﬁlului de 105 mm, executat din tablă de
oţel, galvanizat pe ambele părţi, cu grosimea de 1,2 mm. Tocul este completat cu trei
balamale cu știft, garnitură de etanşeizare din cauciuc, şase dibluri de montaj și este
vopsit cu vopsea pe bază de poliester: vezi pag. 231).
• Există două posibilităţi de a comanda tocul:
– pentru podea ﬁnisată – nivel „0”.
– pentru cimentare în şapă, nivel „-30”.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dimensiunea „100”
contraplacă reglabilă pentru toc din oţel
toc din oţel: culori - Grupa II
proﬁl toc 80 mm până la 100 mm
proﬁl toc 106 mm până la 150 mm
proﬁl toc 155 mm pană la 270 mm
proﬁl toc 275 mm pană la 390 mm
panou superior pentru ambele părţi
panou inferior pentru ambele părţi
panou inferior de ventilaţie (pentru ambele părţi)
grilă de ventilaţie (pentru ambele părţi)
versiune „uşi batante”
mâner cu șild

(pag. 202)

137

CULORI NOI

AQUA

Structura canatului permite
utilizarea acestuia în toate tipurile
de încăperi expuse contactului
direct cu apă.

AQUA 4, Gri Euroinvest

Setul complet este format din:
• canat
• toc

AQUA 4, Gri Euroinvest

138

plină

model 1

model 3

model 4

model 2

60 - 100

40 mm

CULORI DISPONIBILE
Finisaj HPL
NOU

Alb

NOU

Gri
Euroinvest

Antracit
HPL/CPL

AQUA
06

EXEMPLE UTILIZARE UȘI AQUA:
• Restaurante
• Piscine
• Spaţii industriale
• Parcuri acvatice
• SPA-uri

miezul spumă poliuretanică dură

PARAMETRI TEHNICI
ACCESORII

REMARCĂ

• Două balamale din oţel inoxidabil
• Sticlă mată călită sau transparentă (modelul 4 sticlă călită)
• Broască din oţel inoxidabil disponibilă în trei variante: pentru cheie standard, buton
de închidere pentru baie şi pregătire pentru cilindru
• Toc

• Evaluare Tehnică Naţională ITB-KOT-2017/0006 ediţia 1.
• Posibilitatea de a monta mecanism de autoînchidere.
• Norme: PN.

TOC
• Toc de colţ mare, cu proﬁl de 105 mm, realizat din placă de oţel stratiﬁcat, cu grosimea de 1,2 mm.
• Este echipat cu două balamale cu știft, garnitură circumferenţială din cauciuc și șase
dibluri de montaj. Vopsit cu vopsea pe bază de poliester (vezi paleta de culori de la
pag. 231).
• Există două posibilităţi de a comanda tocul:
– pentru montaj pe podea ﬁnisată– nivel „0”.
– pentru cimentare în şapă– nivel „-30”.

COSTURI SUPLIMENTARE
•
•
•
•
•
•
•
•

dimensiunea „100”
grilă de ventilaţie din oţel inoxidabil
proﬁl toc 80 mm până la 100 mm - fără costuri suplimentare
proﬁl toc 106 mm până la 390 mm
toc din oţel: culori GRUPA II
ranforsare mecanism autoînchidere (tocuri din oţel)
ranforsare mecanism autoînchidere (pentru ușă)
mâner cu șild

(pag. 209)
(pag. 202)
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Uși universale
pentru încãperi tehnice

Uşile universale, solide și zincate,
se pretează de minune la încăperi
tehnice, hale industriale, dar şi în
pivnițe, la mansarde şi chiar în
încăperi de locuit.
Uşi universale pentru încãperi tehnice, model 2, Gri

Setul complet cuprinde:

dreapta sau stânga?
universal!

•
•
•
•

i

OȚEL
GALVANIZAT

canat
toc
mâner
rozetă

Design Industrial
W.121254

SISTEM DE PROTECȚIE
A SUPRAFEȚEI DIN OȚEL

PRODUS
PORTA STEEL

vopsea de suprafață
sau substrat
locaș balama
zirconiu (acoperire
prin conversie)
strat de zinc
(galvanizat)
element
din oțel

prindere
broască

locaș balama

față
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spate

TEHNOLOGIE
AVANSATĂ

GARANȚIA
CALITĂȚII

DESIGN
MODERN

MONTAJ
UNIVERSAL

stânga / dreapta

70 - 90

CULORI DISPONIBILE
Oţel galvanizat

Vopsea pe bază de poliester Premium
Grupa I

NOU

Gri
MAT

Antracit
structură
HPL/CPL

Grupa II

NOU

Alb
MAT

Alb

Gri

Maro

4 AVANTAJE ÎN 1
VEZI
www.porta.com.pl/dm/uniwersalne_montaz.wmv

mâner

panou de ventilaţie

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

REMARCĂ

•
•
•
•
•
•

• Agrement tehnic AT-15-8081/2016, ITB Varșovia.
• Posibilitatea de montare atât pe stânga cât și pe dreapta, datorită construcţiei
simetrice a uşii precum şi a locaşurilor (pentru balama, pentru încuietoare)
universale.
• Placă metalică zincată întărită pe trei niveluri.

Canat (tablă lăcuită, galvanizată)
Grilă de ventilaţie (opţional)
Două balamale standard cu ştift
Broască cu pregătire pentru cilindru
Mâner economic din plastic, cu şild rotund şi rozetă
Toc din oţel de colţ

Uși universale
pentru încăperi
09
tehnice

PARAMETRI TEHNICI

COSTURI SUPLIMENTARE
TOCUL

• culori - Grupa II

• Toc din oţel de colţ cu proﬁl de 48 mm. Executat din tablă de oţel zincată la cald pe
ambele părţi, cu grosimea de 0,8 mm.
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Metal BASIC, Metal BASIC PLUS

Soluția economică cu
un nivel eficient de performanță.
Soluția economică ce îmbină
performanțele superioare cu
o construcție din oțel galvanizat
asigurând durabilitate și fiabilitate.

Metal BASIC, Gri

Prețul ușii de interior Metal BASIC
include:
• canat
• toc
• mâner
• construcţie din oţel galvanizat

OȚEL
GALVANIZAT
PRODUS
PORTA STEEL

Metal BASIC PLUS, Oţel galvanizat, Gri

170

Prețul ușii de exterior Metal BASIC
PLUS include:
• canat
• toc
• prag
• mâner
• construcţie din oţel galvanizat

mâner cu șild

grilă de ventilaţie

prag vopsit
(Metal BASIC PLUS)

sistem anti picurare
(Metal BASIC PLUS)

TEHNOLOGIE
AVANSATĂ

GARANȚIA
CALITĂȚII

DESIGN
MODERN

MONTAJ
UNIVERSAL

80 - 100

40 мм

CULORI DISPONIBILE
Oţel galvanizat

Tablă de oțel vopsită
Alb

Gri

Antracit

miezul canatului:
structură de stabilizare

Maro

miezul canatului:
polistiren expandat

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

REMARCĂ

•
•
•
•
•
•
•

• Metal BASIC AT-15-8081/2016, ITB Varșovia, uși de interior.
• Metal BASIC PLUS: PN-EN 14351-1+A1:2010 uși de exterior.
• Ușile Metal BASIC sunt disponibile în norma de investiţii (vezi tabel cu dimensiuni
pag.214, tabel 3).
• Canatul Metal BASIC este disponibil în norma de investiţii.
• Ușile Metal BASIC Plus sunt prevazute cu sistem anti picurare (cost suplimentar).
• Datorită naturii materialului utilizat (tablă de oțel vopsită), culoarea
produselor este similară cu cele din paleta RAL.
• Norme: PN și CN.

Canat (tablă lăcuită prin pulverizare cu grosimea de 0,5 mm, acoperită cu poliester)
Două balamale standard cu ştift
Broască cu pregătire pentru cilindru
Un set de mânere cu şilduri
Toc (tablă galvanizată lăcuită)
Prag (Metal BASIC PLUS)
Sistem anti picurare (Metal BASIC PLUS) (cost suplimentar)

ACCESORII INCLUSE ÎN SET
• Canat
• Două balamale standard cu ştift
• Broască cu pregătire pentru cilindru

TOC

COSTURI SUPLIMENTARE
• sistem anti picurare (Metal BASIC PLUS)
• grilă de ventilaţie (Metal BASIC)

• Toc din oţel de colţ cu lăţimea proﬁlului de 64 mm (toc de colţ PLUS). Este realizat
din tablă de oţel galvanizată pe ambele părţi, cu grosimea de 1,2 mm. Este echipat
cu garnitură de etanşare.
• Tocul pentru ușa Metal Basic este prevăzut cu o garnitură de închidere, pentru ușa
Metal Basic PLUS cu o garnitură de închidere circumferenţiară.
• Tocul este realizat direcţional (stânga/dreapta), pentru montaj pe podea ﬁnită.
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Metal BASIC,
09 PLUS
Metal BASIC

PARAMETRI TEHNICI

Metal SOLID
UTILIZARE:
• în condiții speciale
• depozite
• clădiri industriale
• camere tehnice
• pivnițe
• garaje
• laboratoare
• hale
• birouri sau spații moderne
(design stil mansardă)
Metal SOLID, plină, Gri

SISTEM DE PROTECȚIE A
SUPRAFEȚEI DIN OȚEL

Prețul ușii cuprinde:
• canat
• construcție din oțel
galvanizat

vopsea de suprafață
sau substrat
zirconiu (acoperire
prin conversie)
strat de zinc
(galvanizat)

OȚEL
GALVANIZAT

element
din oțel

PRODUS
PORTA STEEL

Metal SOLID 4, Gri
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plină

model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

TEHNOLOGIE
AVANSATĂ

GARANȚIA
CALITĂȚII

DESIGN
MODERN

MONTAJ
UNIVERSAL

120 - 200

60 - 100

40 мм

CULORI DISPONIBILE
Oţel galvanizat

Oțel inoxidabil

Vopsea pe bază de poliester PREMIUM

Placă din oțel laminată

Grupa I

NOU

Alb
MAT

Gri
MAT

Antracit
structură

Grupa II

NOU

Alb

Gri

Maro

Stejar
Auriu

Nuc

Antracit

Mahon *

* pâna la epuizarea stocurilor

Verifică posibilitatea finisării în alte nuanţe RAL prin
intermediul Porta CONTRACT, vezi pag. 233.

miezul canatului: structură de stabilizare

miezul canatului: vată minerală

Metal09
SOLID

miezul canatului: polistiren expandat

PARAMETRI TEHNICI
ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI
• Canat (tablă de 0,6 mm, galvanizată, acoperită cu vopsea pulbere)
• Două balamale standard cu ştift (trei balamale pentru canatul cu dimensiunea
de „100”)
• Broască cu pregătire pentru cilindru
• Sticlă călită transparentă sau mată

TOCUL
• Toc de colţ mic PLUS, toc de colţ mare
• Toc reglabil (versiune standard), toc reglabil PS „cant dreptunghiular”
• Toc din oţel Porta SYSTEM

REMARCĂ
• Agrement tehnic AT016-02/363-2018 CTPC București.
• Canaturile cu miez de polistiren expandat nu sunt disponibile în varianta lăcuită.
• Pentru canaturile acoperite cu PVC, geamurile se montează doar pe ramă plată de
oţel inoxidabil.

• Posibilitatea de alegere a dimensiunilor canaturilor pentru ușile duble.
• Ușile duble din oţel rezistent la acizi se pot comanda prin intermediul
Departamentului Porta CONTRACT.
• Norme: PN, CN și DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE
•
•
•
•
•
•
•
•

dimensiunea „100” tablă oţel galvanizată
dimensiunea „100” tablă oţel galvanizată inoxidabilă
culori - Grupa II
Vopsea pe bază de poliester Premium și placă din oţel laminată (PVC): Antracit
panouri de ventilaţie și grilă de ventilaţie (pentru uși din oţel)
grilă de ventilaţie din oţel inoxidabil
ranforsare pentru mecanism de închidere automată
mâner cu șild
(pag. 202)
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Metalice EI 30, EI 60

EI 30
Rezistență la foc 30 min.

EI 60
Rezistență la foc 60 min.
Etanșeitate la fum
Izolație fonică Rw=40 dB*
Metalice EI 30, model 3, Antracit

SISTEM DE PROTECȚIE
A SUPRAFEȚEI DIN OȚEL

Prețul ușii cuprinde:
•
•
•
•

canat
toc
mâner
construcție din oțel
galvanizat

vopsea de suprafață
sau substrat
zirconiu (acoperire
prin conversie)

Uși EI 60

OȚEL
GALVANIZAT

Oferta noastră cuprinde 2 tipuri:

Metalice EI 30, model 1, Gri

EI 30 plină

EI 30 model 1

EI 30 model 2

EI 30 model 3

EI 60 plină

EI 60 model 1

EI 60 model 2

EI 60 model 3

* Rezultatele detaliate ale testelor le puteţi regăsi pe pagina web www.porta.com.pl
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element
din oțel

Standard:
• rezistență la foc 60 min.
• clasa mecanică 3
Tip 1:
• caracteristicile tipului standard
• etanșeitate la fum Sa, Sm
• izolație fonică Rw=37 dB (37-41 dB)

PRODUS
PORTA STEEL

strat de zinc
(galvanizat)

TEHNOLOGIE
AVANSATĂ

GARANȚIA
CALITĂȚII

DESIGN
MODERN

MONTAJ
UNIVERSAL

EI60

Sa, Sm

Rw 37dB

EI30

clasa 3
clasa 2

80 - 100

67 mm
53 mm

CULORI DISPONIBILE
UTILIZARE UȘI METALICE EI 30, EI 60:

Vopsea pe bază de poliester Premium

•
•
•
•

Grupa I

NOU

Alb
MAT

Gri
MAT

Antracit
structură
HPL/CPL

Grupa II

NOU

Alb

Gri

Maro

clădiri publice
hoteluri, pensiuni
camere tehnice
garaje

Verifică posibilitatea finisării în alte nuanţe RAL prin
intermendiul Porta CONTRACT, vezi pag. 233.

balama cu închidere automată +/-3 mm

set mâner cu șilduri

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

REMARCĂ

• Două balamale compuse din trei elemente, una din ele este mobilă iar a doua,
datorită echipării cu arc, permite închiderea automată a uşii
• Broască îngropată cu închidere automată şi pregătire pentru cilindru
• Bolţ antifurt (1 buc. EI 30, 2 buc. EI 60)
• Set de mânere cu şilduri (se comandă separat)
• Geam transparent rezistent la foc

• Uși Metalice EI 30, EI 60 - Agrement Tehnic AT-15-7236/2016, ITB Varșovia.
• Certiﬁcat de conformitate nr. ITB-2285/W, ITB Varșovia.
• În cazul în care se utilizează alte accesorii decât cele din oferta PORTA, trebuie luate
în considerare cărţile de garanţie.
• Pentru a îndeplini condiţiile de agrementare tehnică în scopul utilizării ca și uși de
exterior, în cazul modelelor cu sticlă, este nevoie de sticlă cu parametrii speciali
– preţul și termenul de execuţie se stabilesc în mod separat cu departamentul
Contract (vezi pag. 233).
• Norme: PN.

TOC
• Toc din oţel de colţ, cu dimensiunea proﬁlului de 84 mm (EI 30) și 110 mm (EI 60).
Executat din tablă de oţel, galvanizat prin difuziune pe ambele părţi, cu grosimea de
1,5 mm. Tocul este prevăzut cu garnitură de închidere, garnitură termogonﬂabilă și
prag de oţel (tip I).
• Există două posibilităţi de a comanda tocul:
– de stânga/dreapta –pentru montaj pe o suprafaţă ﬁnisată- nivel „0”, prag cu cost
suplimentar (EI 30 și EI 60).
– universal –pentru cimentare în șapă - nivel „-30” – setul conţine prag (EI 30 și EI 60).

COSTURI SUPLIMENTARE
•
•
•
•
•
•

dimensiunea „100” pentru Metalice EI 60
dimensiunea „100” pentru Metalice EI 30
vizor rezistent la foc
prag din oţel (EI 30)
culori: GRUPA II
ranforsare pentru mecanism de închidere automată
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Metalice EI 30,
EI09
60

PARAMETRI TEHNICI

