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VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA SAND

VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA WHITE

SPRCHOVÝ KOUT ROTH

• velkoformátová rektifikovaná 
dlažba ve formátu 60x60 cm

• díky své proměnlivosti 
a přirozenosti působí 
příjemným teplým dojmem

• tato kvalitní dlažba je vhodná 
pro privátní i veřejný sektor

• velkoformátová rektifikovaná 
dlažba ve formátu 60x60 cm

• díky své proměnlivosti, světlé 
tonaci, působí příjemným 
elegantním dojmem

• dlažba je vhodná pro privátní 
i veřejný sektor

• bezrámová sprchová zástěna 
se stane nejoblíbenějším 
místem pro vaši relaxaci

• čistý moderní design vynikne 
ve vaší koupelně, a to hlavně 
díky čirému sklu a vzpěrám 
v povrchové úpravě Brillant

• tato povrchová úprava 
zabraňuje usazování nečistot
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UMÝVÁTKO JIKA

UMYVADLO LAUFEN

NÁBYTEK KRAJCAR

• umývátko ideálně řeší potřeby 
malých koupelnových prostor

• s přepadem
• odkládací plocha
• včetně instalační sady
• umývátko lze kombinovat 

s koupelnovým nábytkem

• s otvorem pro baterii
• umyvadlo je opatřeno 

povrchovou úpravou, která 
usnadňuje údržbu

• umyvadlo je možné 
kombinovat s krytem sifonu, 
sloupem nebo skříňkou

• skříňka pod umyvadlo je 
vybavena výsuvem Blum 
s push systémem

• hrany korpusu jsou olepeny 
PUR lepidlem, které vyniká 
nadstandardní ochranou proti 
vlhkosti

• tloušťka desky 36 mm
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BATERIE HANSA

BATERIE HANSA

ZÁVĚSNÉ WC RIMLESS

• páková stojánková 
umyvadlová baterie bez 
výpusti

• chromové provedení
• průtok baterie je 6 litrů/minutu
• výška baterie je 13,6 cm

• páková podomítková baterie
• chromové provedení
• průtok baterie je 21 litrů/

minutu

• hladký povrch bez dutin 
a záhybů

• oplachovací voda vytéká 
rozdělovačem vody pouze ze 
zadní části WC mísy a díky 
speciálnímu tvaru keramiky 
dokonale opláchne vnitřní 
prostor

• výhodou je i snadná údržba 
a čištění WC mísy
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ZÁVĚSNÝ BIDET

TLAČÍTKO LAUFEN

PISOÁR GOLEM

• závěsný bidet ze stejné 
kolekce jako toaleta

• rozteč pro uchycení 18 cm

• Laufen Tlačítko ovládací
• pro 2 množství splachování – 

Dual Flush
• pro podomítkové nádrže 

Laufen
• rozměry 250 x 160 x 10 mm

• keramický urinál Golem 
s automatickým splachováním 
s integrovaným zdrojem 230 V

• možnost regulace průtoku 
vody rohovým ventilem

• samočinné spláchnutí 
po 6 hodinách od posledního 
sepnutí ventilu
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SPRCHOVÝ ŽLAB

SPRCHOVÁ HLAVICE

SPRCHOVÁ RŮŽICE

• v každé moderní koupelně by neměl 
chybět sprchový odtokový žlab, který 
splňuje normu EN 1253

• díky unikátnímu protizápachovému 
systému, nízké stavební výšce, 
vysokému průtoku, široké škále 
nadčasových nerezových mřížek, 
splňuje požadavky náročného 
zákazníka a je tak ideálním řešením 
pro vaši koupelnu

• čtvercová hlavová sprcha, 
opatřená systémem EASY 
CLEAN pro jednodušší čištění 
vodního kamene

• nejenom, že působí velmi 
lehce a elegantně, ale je 
také praktická v tom, že 
při uzavření vody ihned 
vodu zastaví a nedochází 
k dotékání zbylé vody 
z hlavice

• sprchová chromová růžice 
třípolohová

• průměr hlavice je 80 mm
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SPRCHOVÁ SOUPRAVA

• souprava obsahuje 
3polohovou sprchovou růžici, 
posuvný držák sprchy délky 
590 mm, kovovou hadici 
150 cm a plastovou mýdlenku

• průměr tyče 25 mm
• rozteč montážních otvorů cca 

568 mm
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TOPNÝ ŽEBŘÍK

TOPNÝ ŽEBŘÍK

• materiál: ocelový profil 
30x40 mm, ocelová trubka 
Ø 20 mm, připojovací 
rozteč: L – 40 mm, možnost 
středového připojení 50 mm

• připojení: úhlopříčně shora 
dolů

• systém ústředního topení nebo 
elektrické či kombinované 
vytápění

• materiál: ocelový profil 
30x40 mm, ocelová trubka 
Ø 20 mm, připojovací 
rozteč: L – 40 mm, možnost 
středového připojení 50 mm

• připojení: úhlopříčně shora 
dolů

• systém ústředního topení nebo 
elektrické či kombinované 
vytápění
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nášlapná vrstva podlah
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g Bez ftalátů 
Phthalate-free 

E 

LEPENÉ LEPENÉ 

LEPENÉ LEPENÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolekce 
Design Vinyl Home  

 
Kolekce Design Vinyl Home s nášlapnou vrstvou 0,3 mm a celkovou tloušťkou 2 mm se díky 
svému složení řadí mezi extrémně odolné a stabilní vinylové podlahy. Povrchová úprava 

Embossing Register podlaze propůjčuje vzhled k nerozeznání od pravého dřeva. 
 

Ideální volba pro interiéry, kde má podlaha skvěle fungovat 
a zároveň navozovat příjemnou atmosféru. 

 
 

 
 
 
 

3001 

 
 

228,6 × 1219,2 

20, 85* 
+ 29** 

 

3002 

 
 

228,6 × 1219,2 

104, 110* 
bílá** 

 

 

Doporučené lišty 
 
 
 
3003 

 
 
 
 
 
4001 

 
 
 228,6 × 1219,2 
 
 
 
 
 
 
 
 

228,6 × 1219,2 

 
30** 

 
 

 
 
 
 
 

16** 

 

3004 
 
 
 
 
 
4002 

 
 

228,6 × 1219,2 
 
 
 
 
 
 
 
 

228,6 × 1219,2 

26* 
+ 13** 

 
 

 
 
 
 
 

30** 

 
 
 

*Lišta Easy 55 
26 × 55 × 2500 mm/20 ks/balení 

 

**Lišta Design 
20 × 58 × 2400 mm/10 ks/balení 

 
 

 

 

Technické informace: 
Design Vinyl Home 2mm/0,3 mm: 
228,6 × 1219,2 mm = 18 lamel/balení = 5,02 m² /68 balení/paleta/cca 22,1 kg/balení/cca 1249 kg 
/paleta 

Pozn.: 
Doporučené odstíny lišt Floor Forever z kolekcí Easy 55 
a Design jsou dekoru velmi blízké, ale nejsou s ním totožné. 

 
 

A 

    D
 

V-spára: 
bez mikro 4V 

Vhodné 
do koupelen 

Snadno 
udržovatelný 

povrch 

Vhodné 
pro podlahové 

topení 

Vhodné 
pro kolečkové 

židle 

Vhodné 
pro domácí 

mazlíčky 

Bez 
ftalátů 

Zátěž: 
21-23, +31 

LEPENÉ LEPENÉ 
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UNO PREMIUM
LAKOVANÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA FALCOVÁ, BEZFALCOVÁ A REVERZNÍ

UNO PREMIUM
klika CUBE
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KONSTRUKCE
• falcové, reverzní nebo bezfalcové křídlo
• vnitřní dřevěný rám (boční a horní, dolní MDF) obložený 

dvěma HDF deskami
• stabilizační voštinová výplň nebo za příplatek výplň z plné 

desky

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
• křídla a zárubně natřené lakem na vodní bázi vytvrzeným UV 

technologií, která umožňuje dosáhnout vysoké odolnosti pro 
použití v náročných podmínkách

• hrana křídla ve standardním provedení

KOVÁNÍ
• tři čepové závěsy šroubované do falcového křídla
• tři závěsy skryté v bezfalcovém křídle nebo dva v reverzním 

křídle
• zadlabací zámek u falcového křídla a magnetický u 

bezfalcového a reverzního křídla: na klíč, patentní vložku, 
úsporný nebo se zamykacím mechanismem

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

 60  70  80  90  100

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 119-130)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

SP1C.ZN

SP2C.ZN

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

SP1C.ZN

SP2C.ZN

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

SP1C.ZN

SP2C.ZN

DD

ZA PŘÍPLATEK

reverzní křídlo  NOVINKA 1733,00KC*/2096,93KC**

výplň z plné desky 806,00KC*/975,26KC**

ventilační seříznutí 173,00KC*/209,33KC**

falcové a bezfalcové křídlo „100“ 650,00KC*/786,50KC**

kovové krytky na závěsy u falcového 
křídla (odstín: kartáčovaný nikl, patina, 
lesklý chrom, lesklá mosaz, bílý a černý); 
cena za komplet pro 1 závěs

78,00KC*/94,38KC**

padací těsnění 780,00KC*/943,80KC**

Př
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BE

LAKOVANÉ
4507,00KC*/5453,47KC**

BÍLÝ TITANOVÝ UV 

* CENA BEZ DPH,   ** CENA VČETNĚ DPH,   */** Cena zahrnuje pouze křídlo, bez kliky a zárubně
59



ZLATÝ DUB GREKO

OŘECH GREKO DUB STŘEDNĚ TMAVÝ GREKO SONOMA GREKO

JILM GREKO DUB ŠEDÝ GREKOBÍLÝ GREKO

DUB GREKO

SANREMO GREKO

BOROVICE BÍLÁ GREKO

SNĚHOVĚ BÍLÝ GREKO

GREKO, FINISH

JAVOR ŠEDÝ PREMIUMOŘECH PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM

DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL

BÍLÝ PREMIUM

WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUMBETON PREMIUM MODŘÍN PŘÍČNÝ

PREMIUM

WENGE TWIN ZLATÝ DUB TWIN BÍLÝ TWIN OŘECH STŘEDNĚ TMAVÝ TWIN

SOFT PVC

DEKORY
ODSTÍNY DOSTUPNÉ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE.

CPL

NOVINKA NOVINKANOVINKA NOVINKA

AKÁT FINISH AKÁT SVĚTLÝ FINISHOŘECH FINISH

4
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EXTREME RC 2, Dub Milano 1, s ocelovou zárubní

V ceně kompletu dveří
• křídlo
• zárubeň
• kovový práh

EXTREME RC 2 Ploché, Dub Milano 1, s ocelovou zárubní

tři zesílené tříprvkové závěsy

spodní zámek bezpečnostní trny proti vylomení

práh z nerezové oceli (90 mm)regulovaný protiplech v ocelové 
zárubni (ZA PŘÍPLATEK)

Všechny dostupné modely viz str. 142

Bezpečnostní třída RC 2
Akustická izolace Rw=37 dB

NOVINKA

EXTREME RC 2
bezpečnostní dveře třídy RC 2, 37 dB

horní zámek

Dveře EXTREME RC 2
Dveře EXTREME RC 2 jsou vybaveny dvěma čepovými zámky, 
vložkami tř. B a také trny proti vylomení, mají:
• bezpečnostní třídu RC 2 dle ČSN EN 1627
• akustickou izolaci Rw=37 dB (37–41 dB)
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80 - 100 50-51 mmtřída 4 PROJEKTtřída 2 Rw 37dB
D1 35

07

KONSTRUKCE KŘÍDLA
Výplň křídla tvoří speciální 5-vrstvá konstrukce v rámu z překližky z měkkého dřeva.
Křídlo je opláštěné speciální deskou se dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF
deskou. Dostupné v polodrážkové verzi. V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax 
jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ 
• Dva čepové zámky (rozteč 72 mm)
• Tři zesílené tříprvkové závěsy ve stříbrné barvě
• Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení
• Ocelová zárubeň vybavena standardním nerezovým prahem (90 mm).

ZÁRUBNĚ 
•  Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně 

zinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. 
•  Je vybavena třemi závěsy, obvodovým těšením, osmi montážními hmoždinkami a 

prahem z nerezové oceli (90 mm).
• Zárubeň PROJEKT BIS str. 196.

POZNÁMKY 
• Třída akustické izolace Rw=37 dB (rozmezí 37÷41dB).

ZA PŘÍPLATEK 
• kukátko
• rozměr „100”
• ocelová zárubeň: barva černá
• křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
• křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve svislé struktuře dřeva
• intarzie v syntetických površích (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
• intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
• křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý
• křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
• křídlo: přírodní dýha Ořech
• zárubeň: barvy - SKUPINA II
• profil kovové zárubně pro PROJEKT BIS
• rozšíření profilu zárubně od 101 do 150 mm
• rozšíření profilu zárubně od 151 do 270 mm
• rozšíření profilu zárubně od 271 do 390 mm
• klika (str. 204)

EX
TR

EM
E 

RC
 2

DEKORY

TECHNICKÉ INFORMACE

Laminát CPL HQ 0,2 mm

Laminát CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub, Jesion, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

Vzorky barev viz str. 217 – 224.

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU
HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ
ODOLNOSTI DVEŘÍ EXTREME PROTI NEGATIVNÍMU
PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH
PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH
PRO SCHODIŠTĚ,
TEPLOTNÍ 
ROZDÍLY
A VLHKOST
VZDUCHU.

DOPORUČUJEME!

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze 
zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo  
Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.
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 POZINKOVANÝ
PLECH

Portaperfect 3D 
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

Portasynchro 3D

PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®
® autorská ochranná známka firmy Porta

OBKLAD VNITŘNÍ VSTUPNÍ
ZÁRUBNĚ
S myšlenkou na vylepšení estetiky interiérů
jsme doplnili naši nabídku o obklad PROJEKT na
kovovou zárubeň.
Díky speciálně vyprojektovanému profilu části
kovové zárubně lze provést snadnou montáž
obložek, které zaručují estetické provedení
přizpůsobené dveřím.

DEKORY

Vzorky barev viz str. 217 – 224.

PRODUKT
PORTA STEEL

INVESTIČNÍ
KOLEKCE

  

 

  

 

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

MODEL
PROJEKT BIS PROJEKT PREMIUM

A B A B

Rw=27 dB 138 ÷ 363 mm 89 mm 133 ÷ 333 mm 95 mm

Rw=32 dB 138 ÷ 363 mm 89 mm – –

AGAT, OPAL 138 ÷ 363 mm 89 mm 133 ÷ 333 mm 95 mm

KWARC 138 ÷ 363 mm 89 mm – –

Granit tř. C 143 ÷ 368 mm 94 mm 138 ÷ 338 mm 100 mm 

EI 30 143 ÷ 368 mm 94 mm – –

Granit RC3, Extreme RC2 a RC3 147 ÷ 372 mm 98 mm – –

Silence 37 dB, polodrážka 147 ÷ 372 mm 98 mm – –

Silence 37 dB, bezpolodrážka 164 ÷ 389 mm 115 mm – –

Rw=42 dB 162 ÷ 387 mm 113 mm 157 ÷ 357 mm 119 mm

EI 60 155 ÷ 380 mm 106 mm – –

VÝKRES PRŮŘEZU

zárubeň PROJEKT Premium

zárubeň PROJEKT

® regulace  
+ 20 mm

průřez zárubně PROJEKT Premium

A – minimum

A – maximum

B

12
60

 m
m

 / 
80

 m
m

20

průřez zárubně PROJEKT BIS

A – minimum

A – maximumregulace
+ 20 mm*

* pro rozsah A, regulace +15 mm

B

12
60

 m
m

 / 
80

 m
m

15

45 mm
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žaluzie zetta

standardní rozměry:

ŠířkA
[mm]

VýŠkA
[mm]

PlochA
[m2]

VEdENí

min. max. max. šňůra klika motor

zETTA 70 600 6 000 4 000 - 8 18 lišta

zETTA 90 600 6 000 4 000 - 8 24 lišta

Venkovní žaluzie zetta je technologicky  
nejvyspělejší venkovní žaluzie vhodná  
k zastínění rodinných domů i administrativních 
budov. lamely v „z“ tvaru zaručují dokonalé 
zastínění a působí moderním dojmem.

termoregulační efekt žaluzie zetta zvyšuje guma vlisovaná po celé 

délce lamely. hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu venkovní žaluzie 

ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti 

vloupání. Variabilita montáže, moderní design a dokonalé  

zastínění tvoří z této venkovní horizontální žaluzie unikátní stínicí 

prvek pro veškeré typy objektů.

… vášeň pro moderní design.



žaluzie zetta
… vášeň pro moderní design.

horNí ProFIl dolNí ProFIl lAmElA bočNí VEdENí žEbříčEk TEXTIlNí PásEk

zETTA 70 fe, 56 x 58 al, 58 x 60 al, 67 x 13 al, 70 mm vodící lišta Pes, 60 x 9,5 Pes, 8 x 0,34

zETTA 90 fe, 56 x 58 al, 58 x 60 al, 93 x 14 al, 90 mm vodící lišta Pes, 80 x 9,5 Pes, 8 x 0,34

bArVA pozink, plech surový hliník elox.hliník dle vzorníku elox šedá, černá černá, šedá

Přednosti žaluzie zetta

  moderní provedení s lamelou ve tvaru „z“,

  dvojí šíře lamel: 70 mm a 90 mm,

  vysoký stupeň zastínění,

  termoregulační i ochranný efekt,

  snižování hladiny venkovního hluku,

  dolní profil z extrudovaného hliníku,

  možnost elektrického ovládání,

   snížená hlučnost žaluzie  

(vlisovaná guma po celé délce žaluzie),

  maximální garantovaná plocha 24 m2.

ovládání

zetta 70 zetta 90

Barevné provedení lamel

rAl 9016 rAl 8014 rAl 9006 Vsr 780

rAl 9010 rAl 5014 rAl 9007 rAl 7022

rAl 1015 rAl 7035 db 703 rAl 7016

rAl 3000s* rAl 7038 rAl 7048 rAl 7021

rAl 9005* pouze pro zetta 90


