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HIT nejen na léto

KONSTRUKCE KŘÍDLA
Výplň křídla je tvořena tzv. mix konstrukcí čili voštinou zesílenou. Rám s výplní
je oboustranně opláštěný HDF deskou. Konstrukci křídla doplňuje skleněná
výplň nebo plný panel (oboustranně opláštěný 8 mm HDF deskou).

KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Výplň krídla tvorí tzv. mix konštrukcií, voštiny zosilnenej preglejkou. Rám s výplňou
je obojstranne obložený HDF doskou. Konštrukciu krídla dopĺňa sklenená výplň,
alebo plný panel obojstranne obložený 8mm HDF doskou.

PROFIL HRANY
Profil hrany dveří „K“ – hranatý, horní a obě boční hrany mají stejnou povrchovou
úpravu jako samotný povrch křídla.

PROFIL HRANY
Profil hrany dverí - K hranatý, horné a obidve bočné hrany majú rovnakú
povrchovú úpravu ako samotný povrch krídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Křídlo je pokryto folií Portadecor. MDF rámečky jsou dostupné v barvě křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Krídlo je pokryté fóliou Portadecor. MDF rámčeky sú dostupné vo farbe krídla.

VZORY
Jednokřídlé a dvoukřídlé ve vzorech F.0, F.3, F.6.

VZORY
Jednokrídlové aj dvojkrídlové vo vzoroch F.0, F.3, F.6.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ
• Tři čepové závěsy standard
• Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro
cylindrickou vložku
• Sklo: tvrzené matné, „činčila“ nebo master carre

PRÍSLUŠENSTVO V CENE
• Tri čapové závesy štandard
• Zámok: Pripravený pre dózický kľúč, WC sadu, alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku.
• Sklo tvrdené matné, činčila alebo master carre

ROZMĚRY
Jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
Dvoukřídlé: „120“ ÷ „200“ ¹

ROZMERY
Jednokrídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
Dvojkrídlové: „120“ ÷ „200“ ¹

ZÁRUBEŇ
• Obložková zárubeň Porta SYSTÉM

ZÁRUBŇA
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM

¹ Libovolná kombinace rozměrů jednokřídlých dveří.

Poznámky: svislé uložení kresby u všech rozměrů, modelů a barev.

¹ Ľubovoľná kombinácia rozmerov jednokrídlych dverí.

Poznámky: zvislé uloženie kresby pri všetkých rozmeroch, modeloch a farbách.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
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