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359
441,57

359
441,57

i Decor (białe)

49 / 60,27 zł.
z listwą opaskową 80mm, wyposażona w zaczep zamka,

PORDO/FORSO

www.estroline.pl

zdobniczy:
.element
2-stronnie
. 1-stronnie (zewnątrz lub wewnątrz)
Odporność na włamanie: 2 kl. ENV
Izolacja akustyczna: Rw = 32 dB *

709 / 872,07 zł
1.335
/ 1.635,90 zł *
1.010 / 1.242,30 zł *
1.372 / 1.687,56 zł **
**) cena za komplet: skrzydło z wizjerem + ościeżnica + próg 120 + klamka z szyldem górnym + wkładki
**) cena za komplet: skrzydło z wizjerem + ościeżnica + próg 90 + klamka z szyldem górnym + wkładki

*) w komplecie z ościeżnicą metalową

www.estroline.pl

KOLORYSTYKA
skrzydło

ościeżnica
metalowa

z szybą czarną :

dąb ciemny

Biały
(RAL 9016)

akacja miodowa

Popielaty
(RAL 7047)

dąb szkarłatny

Kremowy
(RAL 1001)

z szybą białą:

Brązowy
(RAL 8028)

akacja srebrna

Antracyt
struktura
(RAL 7024)

sosna norweska

wenge white

Konstrukcja skrzydła PORDO / FORSO:
- rama wykonana z klejonki drewna iglastego
- dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem
- wypełnienie z płyty wiórowej otworowej
- obustronne poszycie z płyty drewnopochodnej
- pokryte okleiną Synchro 3D i Decor (białe)
- element zdobniczy ze szkła lacobel z folią bezpieczną w kolorze wg opisu
umieszczony 2-stronnie lub 1-stronnie (zewnątrz lub wewnątrz)
Wyposażenie:
- jeden lub dwa zamki zasuwowe klasy 2, pod wkładkę patentową (PORDO)
- zamek listwowy czteropunktowy pod dwie wkładki patentowe (FORSO)
- 3 zawiasy czopowe w kolorze srebrnym (3-elementowe w ośc. MDF FORSO)
- wizjer w kolorze srebrnym
- przygotowanie do skrótu max. 60 mm.
Ościeżnice:
- ościeżnica metalowa kątowa z blachy ocynkowanej o gr. 1,2 mm (PORDO) i gr. 1,5 mm (FORSO),
wyposażona w 3 zawiasy, uszczelkę gumową, dyble montażowe (FORSO).
Malowana w kolorach zgodnie z opisem.
- możliwe zastosowanie ościeżnicy metalowej Projekt.
- ościeżnica MDF w kolorze skrzydła, wyposażona w 3 zawiasy, uszczelkę gumową, listwę antywyważeniową (FORSO).
- próg ze stali nierdzewnej o proﬁlu 90 mm (ościeżnica MDF) oraz 120 mm (ościeżnica metalowa).
Okucia:
- klamka Lambda + szyld górny w kolorze srebrnym (PORDO)
- klamka Ontario + szyld górny w kolorze srebrnym klasa 2 (FORSO)
- zestaw wkładka + wkładka z gałką w kolorze srebrnym (PORDO - bezklasowe; FORSO - klasa B)
Dostępne rozmiary:
80, 90
100 - za dopłatą 50 / 61,50 zł

biały

PORDO/FORSO

CENY OŚCIEŻNIC
Rodzaj/Typ
Stała MDF
Listwy
maskujące
80 mm
Ćwierćwałek

Grubość
muru
100

(szt. o dł 2150 mm)

Regulowana
MDF

Zakres
grubości
muru

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

75-95
95-115
120-140
140-160
160-180
180-200
200-220
220-240
240-260
260-280
280-300

Cena
Cena brutto
netto
jednoskrzydłowe
139
170,97
45

55,35

13

15,99

230

przylgowe
282,90

239

293,97

259

318,57

290

356,70

330

405,90

WYMIARY MONTAŻOWE DRZWI
Typ drzwi

Rozmiar drzwi

Szerokość
otworu (So)

Wysokość
otworu (Ho)*

Ościeżnica metalowa (mm)
PORDO /
FORSO

80

875

90

985

100

1075

Ościeżnica MDF (mm)

2055

1018

2075

Ościeżnica regulowana (mm)

710

680

70

810

780

80

910

90

1010

980

100

1110

1080

2075

880

DODATKOWE ROZWIĄZANIA
- Ościeżnica w wersji tunel - do zastosowania jako osłona muru w miejscu gdzie
nie przewidziano skrzydła lub jako element systemu przesuwnego;
nie posiada uszczelki, zaczepu zamka, zawiasów
UWAGI

1110

60

*) wysokość mierzona do poziomu gotowej podłogi

Wysokość
otworu (Ho)*

910

Ościeżnica stała MDF (mm)

BRECO

Szerokość
otworu (So)

2060

- Aprobata Techniczna 15-5664/2012, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z kompletnie wykończonymi ścianami
(tapety, malowanie, kafelkowanie itp.) oraz wykończonymi podłogami (np. parkiet).
- Dodatkowe elementy do drzwi wejściowych, jak np. ościeżnica Projekt,
szczegóły wg. katalogu Porta

LISTWY MASKUJĄCE

AKCESORIA DO DRZWI WEJŚCIOWYCH

- tuleje wentylacyjne PCV (1 lub 2 rzędy)
dopasowane do koloru pokrycia 29 / 35,67 zł
- podsięcie wentylacyjne 29 / 35,67 zł
brak możliwości zastosowania kratki wentylacyjnej

klamka Ontario
+ szyld górny; 2 klasa ENV
w kolorze srebrnym
FORSO

klamka Lambda
+ szyld górny
w kolorze srebrnym
PORDO

zestaw wkładka
+ wkładka z gałką
w kolorze srebrnym
(FORSO - klasa 2)

wizjer
w kolorze srebrnym

próg ze stali nierdzewnej
120 mm - ościeżnica metalowa
90 mm - ościeżnica MDF

KOLEKCJA DOSTĘPNA U PARTNERÓW HANDLOWYCH GRUPY FACHOWIEC

wyprodukowane przez:

www.grupafachowiec.eu

www.porta.com.pl

