TÖBB SZÍN

Natura CLASSIC
AJÁNLOTT
A furatolt faforgácsos szerkezet biztosítja
a nagyobb csendet a szobában.

BEFEKTETÉSI VONALVEZETÉS
Natura CLASSIC 1.1, Tölgy 2 virág

függőleges faerezetes:

modell 1.1

modell 1.2

modell 1.3

modell 1.3
tükörrel

modell 1.4

modell 5.1

modell 5.2

modell 5.3

modell 5.4

modell 5.5

modell 7.2

modell 7.3

modell 7.4

vízszintes faerezetes:

Natura CLASSIC 1.1, Tölgy 2 virág

modell 7.1

TÜKÖR

SZÍNEK

Wenge*

Amerikai
Dió

Sötét
Dió

Klasszikus
Dió

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

Tölgy 2

Tölgy 3

Tölgy 4

Tölgy 5

Tölgy 6

Tölgy Fehér
(RAL 9016)

Zár, ezüst vagy arany fényes felülettel: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras.
Üveg minta: „csincsilla” vagy edzet matt.
Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve.
Kagylókilincs (tolóajtóra).

AJTÓ TOKOK
Ajánlott falcos ajtó tokok:
• Porta SYSTEM 154 old
• MINIMAX 152 old
Ajánlott falc nélküli ajtó tokok:
• Porta SYSTEM ELEGANCE 156 old
• LEVEL 158 old

Szatén Természetes Furnér
Mocca

•
•
•
•

Nero

MEGJEGYZÉSEK
Egyedi Természetes Furnér (Villadora)
ÚJ

LIMITÁLT KIADÁS
Zebrano

Cseresznye

Amerikai
Dió

Válassza ki saját színét és kérjen ajánlatot a Porta KONTRAKT-tól.
részletek a non-standard megrendelések szerint, lsd 206 old.

A furnér különleges természetes jellegénél fogva, a felületen árnyalati és
rajzolati eltérések keletkezhetnek. A felület ezen jellemzői nem adhatnak
okot az esetleges panasztételre.

vízszintes erezet
– 7 csoport

papírrácsbetét

elegáns panel
– 5 csoport

furatolt faforgácsbetét

• ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009.
• A falcos ajtók 3 PRIME pánttal vannak felszerelve, a falc nélküli ajtók 2db 3D pánttal
vannak felszerelve – a pántok a tokhoz vannak csomagolva.
• A lapokat lehet rendelni festetlen változatban is a standard termék áráért.
• A szellőző lyuksor arany vagy ezüst színben – 1 soros.
• Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók.
A kétszárnyú falc nélküli ajtókat passzív és aktív szárnyként kell rendelni.
• A 7 csoport modelljei vízszintes erezettel rendelhetőek.
• A kétszárnyú ajtólapokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
• Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)
•
•
•
•
•
•
•
•

„100”-as méret
alsó kivágás, szellőző lyuksor 1 soros, és 2 soros (csak az 1.1, 1.2, 1.3 modelleknél)
köralakú üvegezés rozsdamentes acélból (csak a minta 1.1, 7.1-hez)
harmadik pánt 3D (felár a tok árában)
mágneszár
kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
furatos faforgácsbetét
Fehér Tölgy furnér (RAL 9016)
Felárral a Standard Természetes furnér árához
• kilincs rozettával
(180 old)

Natura CLASSIC

ÚJ

Fehér
Tölgy*

Standard Természetes Furnér

Tabacco

120 - 200

AJTÓLAP SZERKEZETE

* raktárkészlet erejéig

Tölgy 1

60 - 100

Az ajtólap betétje papírrácsbetét vagy rétegelt lemezből készült kerettel megerősített furatolt faforgacsbetét (felárért). A keret a kitöltéssel együtt kétoldalt magas
minőségű, az ajtólap színével megegyező furnérral van borítva. Az ajtólap be van
vonva matt lakkal.
A betét – furatolt faforgácsbetét, felárért.

Select Természetes Furnér
Tölgy

RAL

