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Portadur
PVC
Természetes furnér
Szatén természetes furnér
Impregnált természetes furnér
UV festék
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Könnyen összeszerelhető, állítható Porta SYSTEM tok, mely készletet alkot 
minden típusú beltéri ajtólappal.

A Retro modul lehetővé teszi egy egyedi és teljesen új ajtótípus létrehozását.

Állítható ajtótok  
60 mm-es takaróléccel 

SZERKEZET

Ajtótok elemei:
•	 tömör faforgácsból készült, egy vízszintes és két függõleges tokrész, 

megfelelõ vasalattal és kiegészítõkkel
•	 takarólécek
Az ajtótokot szettként gyártják és szállítják az ügyfélhez, melyet a hely-
színen kell összeszerelni.
A Porta System ajtó tok a Porta GRANDE ajtólaphoz, alapfóliával van borítva 
és készre van festve UV-szárított RAL zománccal.

GYÁRI TARTOZÉKOK – A TOK ÁRÁBAN

– Szintetikus felülettel:
•	 Két darab pántfelsõ
•	 Három darab pántfelsõ a „100” méretû ajtólapban és mindegyik 

méretben a Portadur felületû tokokhoz
– Természetes furnér:
•	 Két darab „PRIME” pánt
•	 Három darab „PRIME” pánt a „90”és „100” méretben és minden méretben 

az Impregnált természetes furnér tokoknál
•	 Gumitömítés

AJTÓTOK MÉRETEK (159. old., 1-es táblázat)

•	 Falvastagsági tartomány (A-K) a következő méretekben:  
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” és „120” ÷ „200”.

•	 Valamint egyszárnyú ajtólapok esetében ”60”÷”90”, „40”1 - es oldalsó panellel.
•	 Falvastagsági tartomány: A-75÷95 mm, B-95÷115 mm, C-120÷140 mm,
•	 D-140÷160 mm, E-160÷180 mm, F-180÷200 mm, G-200÷220 mm,
•	 H-220÷240 mm, I-240÷260 mm, J-260÷280 mm, K-280÷300 mm.

MEGJEGYZÉS

•	 Mûszaki Engedély AT-15-5664/2012, ITB. Varsó 
•	 Az ajtótokokat teljesen befejezett falaknál (például tapétázottan) és 

padlónál (például parkettázva) kell beszerelni
•	 A tokokat keretként is lehet rendelni (pánt, zár és gumitömítés nélkül)
•	 RETRO modul nem rendelhetõ CPL felületben

1 Természetes furnéros tokoknál rendelhetõ

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

•	 megerõsítés ajtócsukóhoz

•	 természetes furnér Fehér Tölgy (RAL 9016)

Porta SYSTEM

panel

Porta SYSTEM  
+ Toktoldó®

Porta SYSTEM

 AJTÓTOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNY
20 mm

minimum maximum

80 mm (vagy 160 mm)

minimum maximum

Portaperfect 3D 
CPL HQ 

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

Porta SYSTEM 
+ RETRO modul

ÁLLÍTHATÓ


