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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


