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V dlhej histórii dverí sa v priebehu storočí objavilo množstvo nových foriem, čím sa naša činnosť stáva veľmi zaujímavou. 
Pokiaľ si súčasní dizajnéri uvedomia, že na splnenie rozmanitých požiadavkov klientov, musíme hľadať inšpiráciu aj 
v minulosti. Odtiaľ pochádza bohatosť a pestrosť ponuky, ktorá sa často vyznačuje výhrou formy nad hmotou. 

Za predpokladu, že dvere berieme ako celok, kde sú dve oblasti, vnútorná a vonkajšia, priblížime sa k myšlienkam Walter 
Gropius, zakladateľa Bauhausu, ktorý uviedol, že objekt by mal byť rovnako krásny ako funkčný. Presuňme sa teraz bližšie 
k názorom F.L. Wright, ktoré sa zakladajú na názore, že táto záležitosť by mala byť formulovaná a spojená s prostredím. 
Zároveň budeme blízko predpokladu p. Corbusier alebo Mies van der Rohe, ktorý sa stal duchovným otcom minimalizmu 
a brutality. Na jeho slávny aforizmus „menej je viac” si spomeniete, keď sa pozriete na dvere navrhnuté konštrukčným 
oddelením Porta KMI Poland, ktoré ako keby bolo vedené hlavnými princípmi významných majstrov. Jedná sa o dvere 
s prepracovanou vizuálnou jednoduchosťou a dokonca aj s renesančnou harmóniou. Predstavujú krásu, eleganciu a silu, 
ktorá je veľmi dôležitým faktorom pri navrhovaní hranice domu, v ktorom sa máte cítiť bezpečne. Fungujú, ako by sa 
jednalo o syntézu hlavných princípov života. 

Ich konštrukcia je navrhnutá v súlade so zásadou L.H. Sullivan –  forma nasleduje funkciu,čo prispôsobuje tieto dvere faktu, 
že sa nestretávajú len s interiérom budovy, ale aj s jej okolím.

Dnešný svet zápasí s mnohými problémami, nielen politickými alebo sociálnymi, ale aj  s energetickými. Náklady na energiu 
sa zvyšujú, čo často vedie k zložitej hospodárskej situácií, ktorá ovplyvňuje nielen vládu, ale aj priemerného občana. Úspora 
energie nie je len ekologickým trendom, ale podmienkou. Podmienka, ktorá sa stáva normou. Dokonale si to uvedomujú 
aj konštruktéri dverí Porta KMI Poland. Odpoveďou  na ekologické a energetické normy sú pasívne domy. Tento nový typ 
stavby vznikol v Nemecku, nemeckým fyzikom Wolfgang Feist. O ich propagáciu a rozvoj sa stará Inštitút pasivných domov 
v Darmstadte.

Firma Porta KMI Poland pripravila ponuku na mieru pripravenú podľa najvyšších štandardov pasívnych domov, ktorá je 
zastúpená líniou ECO. Na rozdiel od štandardných stavebných dverí je jej faktorom súčiniteľ prestupnosti tepla Ud = 0,7 
[W/m2K] - modely z kolekcie Porta Eco POLAR PASSIVE. Okrem toho v sérii Eco používame inovatívne navrhnuté prahy. 
Tieto  prahy sú vyrobené z izolačného materiálu s lepšou tepelnou izoláciou. Aby sa zvýšila ich životnosť sú najviac 
namáhané časti prahu vyrobené z nerezovej ocele. Okrem toho sú prahy zbavené tepelných mostov. Obrovský vplyv na 
energetickú účinnosť dverí má použitie vhodných izolačných materiálov v konštrukcii dverí. Nemenej dôležité je správne 
dverné tesnenie po obvode a používanie vhodného tepelne izolačného zasklenia. Avšak iba správne prevedenie montáže 
poskytuje významné zlepšenie výkonu, tepelnej izolácie a parozábrany. Tento krok je obzvlášť dôležitý, ak predpokladáme, 
že v pasívnom dome sa používa ventilačný systém pripojený k využitiu tepla z výstupu budovy. 

Ak to zhrnieme, musíme poznamenať, že dvere firmy Porta KMI Poland sú konglomerátom nielen veľmi rafinovaného 
dizajnu zakotveného v tradícii, ktorý plynule prechádza k modernému dizajnu, ale tiež najnovších technických trendov, 
kvôli zaisteniu bezpečnosti zákazníkov na všetkých úrovniach pri bežnom využívaní dverí. Iná možnosť tu nie je.

KVALITA POTVRDENÁ  
EXPERTOM
Dvere tvoria v súlade so svojím poslaním priechod a hranicu zároveň. Môžu byť otvorené alebo zamknuté.  
Tretia možnosť nie je. Je to jednoduché a v tom je kúzlo tohto výrobku.

Dr. Witold Skrzypek 
Absolvent Akademii Sztuk Pięknych v Krakove, Poľsko

Učenec Ecole le Beaux – Art w Saint Etienne,
Učenec Ministra Kultury i Sztuki.

WWW.PORTADOORS.SK
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INOVATíVNA  
ECO TECHNOLóGIA

Energetická úspornosť 
v značnej miere zníži náklady 

na vytápanie.

Kvalita na roky,  
3 roky záruka.

Garancia kvality: 
Dvere z kolekcie Eco  

sú vyrobené  
z dubovej preglejky.

Budowlana Marka  
Roku 2013

Inovatívne pasívna technológia 
je energeticky najúspornejšie 

riešenie pre stavebný 
priemysel.

Moderný design,  
osvedčené riešenia.

Riešenie je priaznivé 
k životnému prostrediu, ako 

behom výroby, tak aj pri 
každodennom používaní.

Najvyššia kvalita garantovaná 
firmou PORTA. Inovačné 
technológie vytvorené 
 našimi špecialistami.

WARRANTY 
ŠTANDARD

ÚSPORA 
ENERGIE

PASSIVE 
ŠTANDARD

ECO 
FRIENDLY

KVALITA 
100%

MODERN 
DESIGN

Inovatívna Eco Technológia firmy PORTA, to je šesť hlavných stránok, ktoré definujú vysoký štandard vonkajších dverí.  
Je to zostava šitá na mieru s vlastnosťami najvyššiej kvality. 
Dvere z kolekcie Eco sú vyrobené z dubovej preglejky a prírodnej dýhy.

Konsumencki  
Lider Jakości 2012

REFERENCIE:

ROKY
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BUĎ ECO,  
ŠETRI ENERGIU

Inovačná Eco Technológia firmy PORTA to je stavebný materiál najvyššiej akosti a pokročilej technológie,
ktorá definuje vonkajšie dvere triedy PREMIUM podľa súčiniteľa prestupu tepla od 0,7W/m2K.

Podľa smernice Národného fondu pre ochranu životného prostredia sú domy, ktoré spotrebujú ročne na vytápanie <40kWh/m2 
energeticky úsporné a domy so spotrebou <15kWh/m2 pasívne. Pre zaujímavosť, domy postavené štandardnou technológiou 
spotrebujú za rovnakú dobu >100kWh/m2.
Pre vnútorné dvere v obytných budovách parameter Ud nesmie prekročiť hodnotu 0,8 W/m2K (I.,II.,III. klimatická trieda)  
a 0,7 W/m2K (IV.,V. Klimatická trieda), čo sa vzťahuje na štandard NF15 a 1,3W/m2K podľa štandardu NF40.
 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov vyžaduje, aby všetky 
novostavby v členských štátoch EÚ boli do konca roka 2020 postavené ako objekty „s takmer nulovou spotrebou energie”.

PRIBlIžNé NáklADy NA vyTáPANIE DOMU s ROzlOhOU 130M2  POsTAvENéhO PODľA RôzNyCh ENERGETICkýCh ŠTANDARDOv. 
CENy sú z ROkU 2013 (I. ŠTvRťROk).

zDROJ TEPlA Uhlie Pelety zemný plyn vykurovací olej svietiplyn Elektrická 
energia

Jednotlivé náklady na teplo 
(PLN/kWh) 0,2 0,24 0,27 0,38 0,42 0,49

Ročné náklady na vytápanie 
štandardného domu (PLN) 3120 3744 4212 5928 6552 7644

Ročné náklady na vytápanie 
domu NF40 (PLN) 1040 1248 1404 1976 2184 2548

Ročné náklady na vytápanie 
pasívneho domu (PLN) 390 468 527 741 819 956

Priemerná hodnota nákladov na vytápanie na základe výpočtov výrobcu.

WWW.PORTADOORS.SK
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Zisk z  Eco bývania môže 
dosiahnúť až niekoľko tisíc 
zlotých ročne v úsporach 
za vytápanie

PASSIVE 
ŠTANDARD

Porta SaveEnergy *

Zostava eliminuje zahrievanie 
tepelných mostov pri zabezpečení 
výstavby tepelnej izolácie budovy 
(pri styku s rámom) proti vniknutiu 
vody a mrazu.

* Chránená marketingová známka

Porta ThermControl *

Vlastná konštrukcia a vysoko kvalitné 
komponenty (nerez) pre trvanlivosť  
a estetiku po mnoho ďalších rokov.

KVALITA 
100%

ÚSPORA 
ENERGIE

WWW.PORTADOORS.SK
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Eco POLAR PASSIVE 

PRAH 
Zateplený prah  
Porta ThermControl *  

s termickým prekladom 
z dubovej preglejky 
znižuje tepelné straty 
a chráni proti vyzrážaniu 
vodnej pary. Vlastný 
design a vysoko kvalitné 
komponenty (nerez) 
garantujú trvanlivosť 
a estetiku na mnoho 
ďalších rokov.

Ud= 0.7
W/m2K

súčNITEľ  
PREsTUPU  

TEPlA

KONšTRUKCIA
Konštrukciu tvorí doska 

z dubovej preglejky. Povrch 
je pokrytý prírodnou dýhou.

Hrúbka krídla je 80 mm. 
 Tri tesnenia po obvode. 

Výplň tvorí veľmi  kvalitný 
penový polystyrén.

ZÁMOK 
Dva viacbodové zámky.

Bezpečnostná trieda 4 ENV.

ZÁRUBŇA 
Zárubňa je vyrobená 
z viacvrstvovej dubovej 
preglejky.  
Francúzska priečka je 
na strane pantov, čím 
zabráňuje vysadeniu 
dverí. 
 3D ZÁVESY

WWW.PORTADOORS.SK/dm/ecopolarpassive.wmv

SKLO + RÁM 
Sklo je dojkomorové 

s parametrom súčiniteľa 
prestupu tepla U=0,5 W/m2K.

Rám presklenia je 
z nerezovej ocele.

WWW.PORTADOORS.SK

80  mm

3D
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PLNÉ MODEL 1 MODEL  2 MODEL 3 MODEL 4 MODEL 5

Plocha krídla celým svojím povrchom tvorí jednotnú bariéru proti poveternostným 
vplyvom. Rám krídla je vyrobený z niekoľkých vrstiev dubovej preglejky vyztuženej 
oceľovými prútmi. Povrch dverí je zabezpečený pred poveternostnými vplyvmi 
trojvrstvovým naterovým systémom. Štandardné vybavenie zahrňuje tepelný prah 
Porta ThermControl*, ktorý je odolný voči tepelným mostom.

šPECIfIKÁCIE DVERí
Dvere sú vybavené následujúcimi bezpečnostnými prvkami

• viacbodový zámok triedy 4 ENV

• francúzska priečka je na strane pantov, čím znemožňuje vysadenie dverí

• bezpečnostné sklo triedy P4

Dvere sú po obvode vybavené trojitým tesniacim systémom, ktorý zaisťuje 
vynikajúcu odolnosť voči poveternostným vplyvom – vetru, vode a teplote.

Pri použití špeciálnych 3D pantov je možné nastaviť medzery medzi krídlom a rámom 
horizontálne aj vertikálne a tiež je možné nastaviť silu priliehavosti krídla k zárubni.

Dvere, ktoré sa otvárajú do vnútra, majú štandardne krídlo vybavené odkvapovačom, 
ktorý eliminuje možnosť zaplavenia prahu pri daždi v kombinácii so silným vetrom.

francúzsky rám je riešenie do špeciálne pripraveného profilu  (alebo rámu) po celej 
svojej dĺžke, čo spôsobuje, že sa krídlo skĺby spolu s rámom. Toto riešenie zabraňuje 
vysadeniu dverí aj po odstránení závesov, čo je dôležité najmä pre dvere s vonkajším 
otváraním.

Dvere majú súčiniteľ prestupu tepla od Ud =0,72 [W/m2K] podľa referenčných dverí. 
Detailné parametre sú uvedené v tabuľke na str. 21.

PRE PASíVNE  
DOMY

WWW.PORTADOORS.SK

DvERE ECO POlAR PAssIvE 
sPlňUJú ŠTANDARDy Nf15. 

TýkA sA TO PlNýCh AJ 
PREsklENýCh MODElOv

 rozmer  „90”, „100”

PRíPLATKY  
• Zostava s jedným svetlíkom 
• Zostava s dvoma svetlíkmi

* Chránená marketingová známka.Rozmery svetlíkov – pozri str. 21.
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PlNé

Farba: Dub 5
vybavenie: rovná rukoväť, 
kovanie: CORTES s kľučkou „guľa”

MODEl 3 + svETlÍky

Farba: Antracit
vybavenie: rovná rukoväť, 
kovanie: CORTES s kľučkou „guľa”

PlNé + svETlÍky 

Farba: Dub 5
vybavenie: rovná rukoväť, 
kovanie: CORTES s kľučkou „guľa”

MODEl 3 

Farba: Antracit
vybavenie: rovná rukoväť, 
kovanie: CORTES s kľučkou „guľa”

Eco POLAR PASSIVE 

a      Neštandardné prevedenie je realizovateľné cez Zákazkové oddelenie Porta.

Možnosti a príklady štandardných  
aj zakázkových riešení.

WWW.PORTADOORS.SK

Ud= 0.7
W/m2K

súčNITEľ  
PREsTUPU  

TEPlA
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MODEl 1 
Farba: a     RAL 6001
vybavenie: kovanie CORTES  
so štandardnou kľučkou

MODEl 2 
Farba: a     RAL 3000
vybavenie: kovanie CORTES
so štandardnou kľučkou

MODEl 4 + svETlÍky  
Farba: Tabacco
vybavenie: kovanie CORTES
so štandardnou kľučkou

MODEl 3 

Farba: Antracit
vybavenie: rovná rukoväť, 
kovanie: CORTES s kľučkou „guľa”

MODEl 5 

Farba: Dub 4
vybavenie: kovanie CORTES
so štandardnou kľučkou

PASSIVE 
ŠTANDARD

ÚSPORA 
ENERGIE

ECO 
FRIENDLY

KVALITA 
100%

MODERN 
DESIGN

WARRANTY 
ŠTANDARD

PRíSLUšENSTVO / pozri str. 19 
TABUĽKA ROZMEROV / pozri str. 21

DOSTUPNÉ fARBY / pozri str. 23 
 

ROKY
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Eco POLAR 

KONšTRUKCIA 
Konštrukcia je dosková 

z vrstvenej dubovej 
preglejky. Povrch je pokrytý 

prírodnou dýhou. 
Hrúbka krídla je 68 mm.

 Po obvode sú dva tesnenia. 
Výplň tvorí kvalitný 
penový polystyrén.

ZÁMOK 
Dva viacbodové zámky

Bezpečnostná trieda 4 ENV.

SKLO + RÁM 
Sklo je dvojkomorové 

s parametrom súčiniteľa 
prestupu tepla  
U=0,5 W/m2K.

Rám presklenia je 
z nerezovej ocele.

ZÁRUBŇA 
Zárubňa je vyrobená 
z viacvrstvovej  
dubovej preglejky.  
Francúzsky rám je  
na strane pantov,  
čím znemožňuje 
vysadenie dverí. 
 3D ZÁVES

WWW.PORTADOORS.SK

68  mm

PRAH 
Zateplený prah
Porta ThermControl *  

s termickým prekladom 
z dubovej preglejky, 
znižuje tepelné straty 
a chráni proti vyzrážaniu 
vodnej pary. Vlastný 
design a vysoko kvalitné 
komponenty (nerez) 
garantujú  trvanlivosť 
a estetiku na mnoho 
rokov.

3D

WWW.PORTADOORS.SK/dm/ecopolar.wmv

Ud= 0.8
W/m2K

súčNITEľ  
PREsTUPU  

TEPlA
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Plocha krídla tvorí celým svojím povrchom jednotnú bariéru proti poveternostným 
vplyvom. Rám krídla je vyrobený z niekoľkých vrstiev dubovej preglejky navyše 
vystuženej oceľovými prútmi do protismeru. Povrch dverí je zabezpečený pred 
poveternostnými vplyvmi trojvrstvovým náterovým systémom.
Štandardné vybavenie zahŕňa tepelný prah, Porta ThermControl*,  
ktorý je odolný voči tepelným mostom. 

šPECIfIKÁCIA DVERí 
Dvere sú vybavené nasledujúcimi bezpečnostnými prvkami

• viacbodový zámok triedy 4 ENV

• francúzsky rám je na strane pantov, čím zabráňuje vysadeniu dverí 

• bezpečnostné sklo triedy P4

Dvere sú po obvode vybavené trojitým tesniacim systémom, ktorý zabezpečuje 
vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom – vetru, vode a teplote.

Pri použití špeciálnych 3D pantov je možné nastaviť medzery medzi krídlom 
a rámom horiznotálne aj vertikálne a tiež môžete nastaviť silu priliehavosti krídla 
k zárubni. 

Dvere, ktoré sa otvárajú do vnútra, majú krídlo štandardne vybavené 
odkvapovačom, ktorý eliminuje možnosť zaplavenia prahu počas dažďa a silného 
vetra.

francúzsky rám je riešenie do špeciálne pripraveného profilu  (alebo rámu) po 
celej svojej dĺžke, čo spôsobuje, že sa krídlo skĺby spolu s rámom. Toto riešenie 
zabraňuje vysadeniu dverí aj po odstránení závesov, čo je dôležité najmä pre dvere 
s vonkajším otváraním.

Dvere majú súčiniteľ prestupu tepla od Ud =0,82 [W/m2K] podľa referenčných 
dverí. Detailné parametre sú uvedené v tabuľke na str.21.

BUĎ ECO,  
ŠETRI ENERGIU

WWW.PORTADOORS.SK

DvERE ECO POlAR PAssIvE 
sPlňUJú ŠTANDARDy Nf15 

(PlNé MODEly) A Nf40 
(PREsklENé MODEly).

PLNÉ MODEL 1 MODEL  2 MODEL 3 MODEL 4 MODEL 5

 rozmer  „90”, „100”

PRíPLATKY  
• Zostava s jedným svetlíkom 
• Zostava s dvoma svetlíkmi

* Chránená marketingová známka.Rozmery svetlíkov – pozri str. 21.
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Eco POLAR 

PlNé

Farba: Dub 6 
vybavenie: oblá rukoväť,  
kovanie GLOBER s kľučkou „guľa”

MODEl 2 + svĚTlÍk PlNý

Farba: Dub 5 
kovanie GLOBER s kľučkou „guľa”

MODEl 1 

Farba: Dub 3 
kovanie CORTES s kľučkou„guľa”

MODEl 3  
Farba: a     RAL 8023
vybavenie: rovná rukoväť,  
kovanie CORTES s kľučkou„guľa”

WWW.PORTADOORS.SK

Možnosti a príklady štandardných  
aj zákazkových riešení.

a     Neštandardné riešenia sú realizovateľné cez Zakazkové oddelenie Porta. 

Ud= 0.8
W/m2K

sOUčINITEl  
PROsTUPU  

TEPlA
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MODEl 1 + svĚTlÍk

Farba: Dub 3 
vybavenie: kovanie CORTES
so štandardnou kľučkou

MODEl 2

Farba: Dub 3
Kovanie: CORTES  
so štandardnou kľučkou

MODEl 5 + NAŚWIETlE  
Farba: a     RAL 6001
Kovanie: CORTES  
so štandardnou kľučkou

MODEl 1 

Farba: Dub 3 
kovanie CORTES s kľučkou„guľa”

MODEl 3  
Farba: a     RAL 8023
vybavenie: rovná rukoväť,  
kovanie CORTES s kľučkou„guľa”

MODEl 4  
Farba: a     RAL 5008
Kovanie: CORTES  
so štandardnou kľučkou

ÚSPORA 
ENERGIE

ECO 
FRIENDLY

KVALITA 
100%

MODERN 
DESIGN

WARRANTY 
ŠTANDARD

ROKY

PRíSLUšENSTVO / pozri str. 19 
TABUĽKA ROZMEROV / pozri str. 21

DOSTUPNÉ fARBY / pozri str. 23 
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KONšTRUKCIA 
Konštrukcia je dosková 

z dubovej preglejky. Povrch 
je pokrytý prírodnou dyhou. 

Hrúbka krídla je 68 mm. 
Dva tesnenia po obvode. 

Výplň tvorí kvalitný penový 
polystyrén.

ZÁMOK 
Dva viacbodové zámky,

Bezpečnostná trieda 4 ENV.

SKLO + RÁM 
Sklo je dvojkomorové.

Rám presklenia je  
z nerezovej ocele.

ZÁRUBŇA 
Rám je vyrobený 
z niekoľkých vrstiev 
dubovej preglejky.
Francúzske rámy sú 
na strane pantov, čo 
zabraňuje vysadeniu 
dverí. 
 3D ZÁVESY

WWW.PORTADOORS.SK

68  mm

PRAH 
Zateplený prah 
Porta ThermControl *  

s termickým prekladom 
z dubovej preglejky 
znižuje tepelné straty 
a chráni proti vyzrážaniu 
vodnej pary. Vlastný 
design a vysoko kvalitné 
komponenty (nerez) 
garantujú  trvanlivosť 
a estetiku na mnoho 
rokov.

3D

WWW.PORTADOORS.SK/dm/econord.wmv

Ud= 1.1
W/m2K

súčNITEľ  
PREsTUPU  

TEPlA



Plocha krídla celým svojím povrchom tvorí jednotnú bariéru proti poveternostným 
vplyvom. Rám krídla je vyrobený z niekoľkých vrstiev dubovej preglejky navyše 
vystuženej oceľovými prútmi do protismeru. Povrch dverí je zabezpečený pred 
poveternostnými vplyvmi trojvrstvovým náterovým systémom.
Štandardné vybavenie zahŕňa tepelný prah, Porta ThermControl *,  
ktorý je odolný voči tepelným mostom. 

šPECIfIKÁCIA DVERí

Dvere sú vybavené nasledujúcimi bezpečnostnými prvkami

• viacbodové zámky triedy 4 ENV

• francúzsky rám je na strane pantov, čo znemožňuje vysadenie dverí 

• bezpečnostné sklo triedy P4

Dvere sú po obvode vybavené trojitým tesniacim systémom, ktorý zabezpečuje 
vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom – vetru, vode a teplote.

Pri použití špeciálnych 3D pantov je možné nastaviť medzery medzi krídlom a rámom 
horiznotálne aj vertikálne a tiež môžte nastaviť silu priliehavosti krídla k zárubni. 

Dvere, ktoré sa otvárajú do vnútra, majú krídlo štandardne vybavené odkvapovačom, 
ktorý eliminuje možnosť zaplavenia prahu počas dažďa a silného vetra.

francúzsky rám je riešenie do špeciálne pripraveného profilu  (alebo rámu) po celej 
svojej dĺžke, čo spôsobuje, že sa krídlo skĺby spolu s rámom. Toto riešenie zabraňuje 
vysadeniu dverí aj po odstránení závesov, čo je dôležité najmä pre dvere s vonkajším 
otváraním.

Dvere majú súčiniteľ prestupu tepla od Ud =1,1 [W/m2K] podľa referenčných dverí. 

Detailné parametre sú uvedené v tabuľke na str.21

INOVATíVNA  
TECHNOLóGIA
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DvERE ECO NORD sPĺňAJú 
ŠTANDARDy Nf 40

PLNÉ MODEL 1 MODEL  2 MODEL 3 MODEL 4 MODEL 5

 rozmer  „90”, „100”

PRíPLATKY  
• Zostava s jedným svetlíkom 
• Zostava s dvoma svetlíkmi

* Chránená marketingová známka.Rozmery svetlíkov – pozri str. 21.
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Eco NORD 

MODEl 3 + svĚTlÍk PlNý 
Farba: a     RAL 1019 
vybavenie: kovanie GLOBER  
s kľučkou „guľa”

PlNé + svĚTlÍk

Farba: Nero 
vybavenie: kovanie GLOBER  
so štandardnou kľučkou

MODEl 3  
Farba: a     RAL 1019
vybavenie: kovanie GLOBER  
s kľučkou „guľa”

PlNé

Farba: Nero 
vybavenie: kovanie GLOBER  
so štandardnou kľučkou

WWW.PORTADOORS.SK

Možnosti a príklady štandardných  
aj zákazkových riešení.

a     NNeštandardné riešenia sú realizovateľné prostredníctvom Zakazkového centra Porta.

Ud= 1.1
W/m2K

sOUčINITEl  
PROsTUPU  

TEPlA
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MODEl 4 + svETlÍk

Farba: Dub 2 
vybavenie: kovanie CORTES 
so štandardnou kľučkou

MODEl 3  
Farba: a     RAL 1019
vybavenie: kovanie GLOBER  
s kľučkou „guľa”

MODEl 5  
Farba: a     RAL 3000
vybavenie: kovanie CORTES
so štandardnou kľučkou

MODEl 1  
Farba: a     RAL 7034
vybavenie: kovanie CORTES
s kľučkou „guľa”

MODEl 2

Farba: Dub 1 
vybavenie: kovanie CORTES 
so štandardnou kľučkou

ÚSPORA 
ENERGIE

ECO 
FRIENDLY

KVALITA 
100%

MODERN 
DESIGN

WARRANTY 
ŠTANDARD

ROKY

PRíSLUšENSTVO / pozri str. 19 
TABUĽKA ROZMEROV / pozri str. 21

DOSTUPNÉ fARBY / pozri str. 23 
 



V prípade inštalácie svetlíka sa rám svetlíka spojí s horným nosníkom a v dolnej časti s prahom a tak tvorí časť zárubne. 
Inovatívny spôsob spojenia svetlíka umožňuje eliminovať tepelné mosty a zjednodušuje montáž.

Strana svetlíkov je definovaná zo strany viditeľných závesov

POZOR! V záujme zachovania všetkých výhod vchodových dverí Eco sa doporučujú následujúce kroky: 

1.  Dvere musia byť chránené pred priamym slnkom a dažďom, buď zabudovaním do výklenku, 
alebo jednoduchou strieškou nainštalovanou v stene nad dverami. Strieška by mala presahovať 
obrys otvorených dverí a zatieňovať dvere v letných popoludnajších hodinách.

2.  Vzdialenosť ohrievača a dverí musí byť najmenej 150cm. Odporúčajú sa nevykurované 
predsiene.

3.  Montáž vykonávame až na hotovú podlahu, po dokončení všetkých murárskych prác a vysušení 
omietky.

PRAH 
Zateplený prah 
Porta ThermControl*   
termický preklad 
vyrobený z viacvrstvovej 
dubovej preglejky 
redukuje tepelné stráty 
a chráni pred zrážaním 
vodnej pary. Vlastná 
konštrukcia a vysoko 
kvalitné komponenty 
(nerez) garantujú 
trvanlivosť a estetiku po 
mnoho ďalších rokov RÁM SVATLíKA 

Tesnenie v mieste 
dotyku krídla a zárubne 
je po celom obvode 
a zaisťuje plnú odolnosť 
voči poveternostným 
podmienkam,  
ako je vietor,  
voda a teplota.

3D ZÁVESY

KONŠTRUKčNý SYSTÉM SVETLíKOV  
Porta Synergy*

PPRíKLADY SVETLíKOV

DVOJITÉ SVETLíKY 
PRE PRAVÉ DVERE

ľAVý SVETLíK 
PRE PRAVÉ DVERE

PRAVý SVETLíK 
PRE PRAVÉ DVERE

PRAVý PLNý SVETLíK 
PRE PRAVÉ DVERE

* Chránená marketingová známka.

ZATEPLENý SPOLOčNý PRAH 
Porta ThermControl *

HORNý SPOLOčNý  
NOSNíK

BEZPEčNOSTNÉ  
sklo triEdy P4

18
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WWW.PORTADOORS.SK/dm/ecomontaz.wmv
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DOPLNKY

Kovanie CORTES bezpečnostné (II Europská trieda)
Produkt renomovanej  europskej firmy

RUKOVäTE

Rovné ani oblé rukoväte sa  
v kolekcii Eco NORD nepoužívajú. 
Montážne rozmery: 
www.porta.com.pl/dm/uchwytyeco.pdf

KOVANIE GLOBER bezpečnostné (I Európska trieda) 
Produkt renomovanej európskej firmy

KRYTKY NA ZÁVESOCH PATENTOVANÉ BEZPEčNOSTNÉ VLOžKY TRIEDY „B”  

TYPY VLOžIEK PODľA TYPU DVERí

model kovanie dvere s otváraním 
do vnútra

dvere s otváraním 
von

Eco POLAR PASSIVE CortEs, GloBEr 50*/50 50/45*

Eco PolAr, Eco Nord CortEs, GloBEr 35*/55 40/50*

Zostava kovania CORTES

s kľučkou „guľa”  
farba: strieborná matná

Zostava kovania CORTES

so štandardnou kľučkou 
farba: strieborná matná

HORNý ŠTITOK HORNý ŠTITOK

OBLÉ
nerezová oceľ

Montáž možná len 
na plné krídla.

farba: strieborná matná
(komplet na jeden záves)

Farba:  
strieborná matná

* Označuje stranu pri eventuálnom použití kľučky guľa.

ROVNÉ 
nerezová oceľ

90
 c

m

SESTAVA KOVÁNí CORTES

s kľučkou „guľa”  
farba: strieborná matná

SESTAVA KOVÁNí CORTES

so štandardnou kľučkou 
farba: strieborná matná

HORNý ŠTITOK HORNý ŠTITOK



SYSTÉM MONTÁžE V TEPLE  
Porta SaveEnergy*

ZATEPLENIE
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PRUžNÁ PÁSKA  
PRE MONTÁž V TEPLE 

OMIETKA

PAROPRIEPUSTNÁ PÁSKA

PAROZÁBRANNÁ PÁSKA
MONTÁžNA PENA

ODTOK

ZATEPLENIE

HYDROIZOLAčNÁ fÓLIA

EXTRUDOVANÁ  
POLYSTYRÉNOVÁ DOSKA

HOTOVÁ PODLAHA

Systém montáže v teple Porta SaveEnergy* dokonale eliminuje tepelné mosty, zabezpečujúc tepelnú izoláciu 
konštrukcie budovy (pri zárubni) pred prenikaním vody a chladu. 
Dodatočne zabezpečuje správnu ventilácieu, čím umožňuje unikanie vlhkosti vznikajúcej z rôznych teplôt. 
Prostriedky určené na monzáž v teple musia splňovať podmienky tzv. trojvtstvovej montáže. 
Vnútorná vrstva – parozábranná, stredná vrstva – termoizolačná, vonkajšia vrstva – paropriepustná. 
V princípe: vo vnútri tesnejšie ako vonku. Montáž v teple v sytéme Porta SaveEnergy* musí byť vykonaná 
autorizovanou montážnou skupinou.

WWW.PORTADOORS.SK/dm/portathermcontrol.wmv
WWW.PORTADOORS.SK/dm/portasaveenergy.wmv

SYSTEM   
Porta SaveEnergy*  

JE ŠPECIÁLNE 
PRIPRAVENý PRE 

SPOLUPRÁCU 
S TEPELNýM 

PROGRAMOM  
Porta ThermControl*  

*Chránená marketingová značka

20
WWW.PORTADOORS.SK



21
WWW.PORTADOORS.SK

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
NÁZOV ROZMER SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB TS/W

Eco POLAR PASSIVE 90 967 2049 79 1090 2135 920 2010 1060 2116

±10 / ±10

svetlík bočný 90+30 967 2067 79 1390 2135 920 2010 1360 2116

dva bočné svetlíky 30+90+30 967 2067 79 1690 2135 920 2010 1660 2116

svetlík bočný 90+40 967 2067 79 1490 2135 920 2010 1460 2116

dva bočné svetlíky 40+90+40 967 2067 79 1890 2135 920 2010 1860 2116

svetlík bočný 90+50 967 2067 79 1590 2135 920 2010 1560 2116

dva bočné svetlíky 50+90+50 967 2067 79 2090 2135 920 2010 2060 2116

Eco POLAR PASSIVE 100 1067 2067 79 1190 2135 1020 2010 1160 2116

svetlík bočný 100+30 1067 2067 79 1490 2135 1020 2010 1460 2116

dva bočné svetlíky 30+100+30 1067 2067 79 1790 2135 1020 2010 1760 2116

svetlík bočný 100+40 1067 2067 79 1590 2135 920 2010 1560 2116

dva bočné svetlíky 40+100+40 1067 2067 79 1990 2135 920 2010 1960 2116

svetlík bočný 100+50 1067 2067 79 1690 2135 920 2010 1660 2116

dva bočné svetlíky 50+100+50 1067 2067 79 2190 2135 920 2010 2160 2116

Eco PolAr, Eco Nord 90 967 2067 68 1090 2135 920 2010 1060 2116

±10 / ±10

svetlík bočný 90+30 967 2067 68 1390 2135 920 2010 1360 2116

dva bočné svetlíky 30+90+30 967 2067 68 1690 2135 920 2010 1660 2116

svetlík bočný 90+40 967 2067 68 1490 2135 920 2010 1460 2116

dva bočné svetlíky 40+90+40 967 2067 68 1890 2135 920 2010 1860 2116

svetlík bočný 90+50 967 2067 68 1590 2135 920 2010 1560 2116

dva bočné svetlíky 50+90+50 967 2067 68 2090 2135 920 2010 2060 2116

Eco PolAr, Eco Nord 100 1067 2067 68 1190 2135 1020 2010 1160 2116

svetlík bočný 100+30 1067 2067 68 1490 2135 1020 2010 1460 2116

dva bočné svetlíky 30+100+30 1067 2067 68 1790 2135 1020 2010 1760 2116

svetlík bočný 100+40 1067 2067 68 1590 2135 920 2010 1560 2116

dva bočné svetlíky 40+100+40 1067 2067 68 1990 2135 920 2010 1960 2116

svetlík bočný 100+50 1067 2067 68 1690 2135 920 2010 1660 2116

dva bočné svetlíky 50+100+50 1067 2067 68 2190 2135 920 2010 2160 2116

NÁZOV MODELY SÚčINITEĽ PRESTUPU TEPLA VýSLEDKY TESTOV TESTOVANIE DVERí PODĽA  
PN-EN 14351-1+A1

Eco POLAR PASSIVE presklené UD= 0,8 W/m2k Nr 043/B – 2013 – 2
Výsledky testov  NR 043/B-2013 

Eco POLAR PASSIVE plné UD= 0,72 W/m2k Nr 043/B – 2013 – 1

Eco POLAR presklené UD= 0,9 W/m2k Nr 042/B – 2013 – 2
Výsledky testov  NR 042/B-2013

Eco POLAR plné UD= 0,82 W/m2k Nr 042/B – 2013 – 1

Eco NORD presklené UD= 1,2 W/m2k Nr 041/B – 2013 – 2
Výsledky testov  NR 041/B-2013

Eco NORD plné UD= 1,1 W/m2k Nr 041/B – 2013 – 1

výrobok je dodávaný s 24 mesačnou zárukou.  
využitím služieb Autorizovaných montážnych skupín sa 

záruka na zakúpený tovar predĺžuje o 12 miesiacov.WARRANTY 
ŠTANDARD

LEGENDA K ROZMEROM
SS celková šírka krídla dverí (vrátane polodrážiek)

HS celková výška krídla dverí (vrátane polodrážiek)
DS hrúbka krídla dverí
S0 šírka montážneho otvoru pre zárubňu
H0 výška montážneho otvoru pre zárubňu,  

merané od výšky dokončenej podlahy

OS šírka  zárubne
OW výška zárubne (merané od výšky dokončenej podlahy)
SB šírka zárubne bez krycích líšt
HB výška zárubne bez krycích líšt
TS/W prípustná odchýlka od šírky / výšky montážneho otvoru 

STRANA DVERí

ľavé krídlo pravé krídlo

Strana dverí je definovaná z pohľadu viditeľných závesov.

a            PRISPôSOBTE DVERE  SVOJíM INDIVIDUÁLNYM POTREBÁM A SPýTAJTE SA NA PORTA ZAKÁZKY, tel.: + 48 58 6778 147, e-mail: kontrakt@porta.com.pl

ROKY



22

čERPÁME TO  
NAJLEPŠIE Z PRíRODY

Dvere z kolekcie Eco  

sú vyrobené z dubovej  

preglejky z prírodnej dýhy.

WWW.PORTADOORS.SK
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DOSTUPNÉ FARBY TRENDY 2014

Tabacco

ZTC

Nero Antracit

ZNE ZNT

Dub 1

ZD1

Dub 2

ZD2

Dub  

ZD3

Dub 4

ZD4

Dub 5 (Zlatý)

ZD5

Dub 6 (Biely)

ZD6

PRíRODNÁ DýHA  
VYSOKEJ KVALITY

Z dôvodu jedinečnosti prírodných dýh a vzhľadom k použitej technológii lakovania, sa môžu vyskytnúť rozdiely v sfarbení a štruktúre materiálu.
Súčasný materiál nestanovuje ponuku v zmysle Občianského Zákoníka ani neposkytuje v zmysle čl.4 zákona zo dňa 27.07.2002  o zvláštnych podmienkách spotrebného predaja tovaru.
Firma Porta KMI Poland Sp. z o.o. S.K.A. si vyhradzuje právo urobiť (bez predchádzajúceho upozornenia) zmeny technických parametrov, vybavenia, cien, termínov a podmienok predĺženej 
záruky a špecifikácie produktu.

POZOR!  Vzhľadom k použitej technike tlače sa môže farba produktu líšiť od originálu.
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Výrobné podniky firmy PORTA KMI Poland

dealeri Porta a Autorizované predajne

Porta kMI Poland Sp. z o.o. S.K.A. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Szkolna 26, 84-239 Bolszewo, 
tel. +48 58 677 81 00, fax. +48 58 677 81 99

Zástupca spoločnosti Porta KMI Poland
Radim Grygárek, tel.: +420 603 49 66 54,  
e-mail: radim_grygarek@porta.com.pl

VIAC NEŽ 1000 PREDAJNÝCH MIEST PO CELEJ REPUBLIKE
Kontakty na dealerov Porta a Autorizované predajné  
miesta nájdete na webových stránkach


