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СЕРИЯ Квадро
ОПИСАНИЕ

• врата от медиапан обвити с
релефна декоративна фолия
с ембос ефект
• вратно крило напълнено
с натрон сът
• универсални врата (леви/десни)
• широчина на опората
10-27 цм (добавка до 38 цм
срещу доплащане)
• заптивна гума
• универсална опора
• обшивни (перваз) летви с
дебелина 12 мм и широчина
70 мм, рязани под ъгъл от 90o
• панти 2 броя
• брава фабрично вградена
в крилото
• ключ 1 брой
• акцептор
• дюбели и болтове за свръзка
• вратите се доставят в елементи
• дръжка не се доставя
• стъклото не се доставя

Избор на декор:

Размери на вратата:
широчина: 70; 80; 90 цм
височина: 203 цм

Mодел П1

Mодел П3

175
лев

Wenge

Обелен дъб

Американска
череша

Светъл дъб

Mодел П4

222
лев

222
лев

*Цената в лев с ДДС

СЕРИЯ 8
ОПИСАНИЕ

• врата от медиапан обвити с
релефна декоративна фолия с
ембос ефект
• вратно крило напълнено с
натрон сът
• универсални врата (леви/десни)
• широчина на опората 10-28 цм
(добавка до 46 цм срещу
доплащане)
• заптивна гума
• универсална опора (лява/дясна)
• заоблени обшивни (перваз)
летви с дебелина 12 мм и
широчина 60 мм, рязани под
ъгъл от 45o
• панти 2 броя
• брава фабрично вградена в
крилото
• ключ 1 брой
• акцептор
• дюбели и болтове за свръзка
• дръжка не се доставя
• стъклото не се доставя

Избор на декор:

Размери на вратата:
широчина: еднокрилни: 70; 80; 90; 100 цм
двукрилни: 120; 140; 160; 180 цм
височина: 203 cm
надсветлина: 237 цм

Mодел П1

Wenge

214
лев

Бял

Светъл дъб

Обелен дъб

Американска
череша

Врата с
надсветлина
Mодел П1,
широчина 100 цм

250
лев

Mодел П10

Двукрилни врата

285

411

*Цената в лев с ДДС

309

лев

лев

Mодел П10-Л

Плъзгащи врата

Mодел П11

Mодел П11-Л

лев

Mодел П20

Mодел П20-Л

Mодел П3

285

Mодел П4

285

лев

лев

Mодел П21

309
лев

Mодел П21-Л

СЕРИЯ Tренд
ОПИСАНИЕ

• врата от медиапан обвити с релефна
декоративна фолия с ембос ефект
• вратно крило напълнено с натрон сът
• универсални врата (леви/десни)
• широчина на опората 13-30цм (добавка
до 41 цм срещу доплащане)
• заптивна гума
• универсална опора (лява/дясна)
• заоблени обшивни (перваз) летви с
дебелина 16 мм и широчина 80мм,
рязани под ъгъл от 45o
• панти 2 броя
• брава фабрично вградена в крилото
• ключ 1 брой
• акцептор
• дюбели и болтове за свръзка
• дръжка не се доставя

Размери на вратата:
широчина: 70; 80; 90 цм
височина: 203 цм

Избор на декор:

Wenge

Wenge

Светъл дъб

Обелен
дъб

Светъл
дъб

Обелен дъб

236
лев

* Цената в лев с ДДС

СЕРИЯ Фокус

Размери на вратата:
широчина: 70; 80; 90 цм
височина: 203 цм

Избор на декор:
ОПИСАНИЕ

• врата от медиапан обвити с релефна
декоративна фолия с ембос ефект
• вратно крило напълнено с натрон сът
• универсални врата (леви/десни)
• широчина на опората 13-30 цм (добавка до
41 цм срещу доплащане)
• заптивна гума
• универсална опора (лява/дясна)
• заоблени обшивни (перваз) летви с дебелина
16 мм и широчина 80мм, рязани под ъгъл от 45o

Зебрано

Зебрано

Обелен
дъб

Н-дизайн

Н-дизайн

Н-дизайн

• панти 2 броя
• брава фабрично
вградена в крилото
• ключ 1 брой
• акцептор
• дюбели и болтове за свръзка
• дръжка не се доставя

Светъл дъб

260
лев

*Цената в лев с ДДС

Светъл
дъб

Обелен дъб

СЕРИЯ Tера
Избор на декор:
СТАНДАРТНИ И Н -ДИЗАЙН

Wenge

Зебрано
Н-дизайн

Обелен
дъб

Обелен
дъб
Н-дизайн

Светъл
дъб

Светъл
дъб
Н-дизайн

ОПИСАНИЕ

• врата от медиапан обвити с релефна
декоративна фолия с ембос ефект
• вратно крило напълнено с
екструдиран шперплат
• универсални врата (леви/десни)
• широчина на опората 13-30 цм (добавка
до 41 цм срещу доплащане)
• заптивна гума
• универсална опора (лява/дясна)
• заоблени обшивни (перваз) летви с
дебелина 16 мм и широчина 80 мм,
рязани под ъгъл от 45o
• панти 3 броя
• брава фабрично вградена в крилото
• ключ 1 брой
• акцептор
• дюбели и болтове за свръзка
• дръжка не се доставя

Размери на вратата:
широчина: 70; 80; 90 цм
височина: 203 цм

Светъл дъб Н-дизайн

Светъл дъб

Обелен дъб
Н-дизайн

Обелен дъб

Зебрано
Н-дизайн

Wenge

291
лев
*Цената в лев с ДДС

СЕРИЯ Стела
ОПИСАНИЕ

• врата от медиапан обвити с
релефна декоративна фолия
с ембос ефект
• вратно крило напълнено с
натрон сът
• универсални врата (леви/десни)
• широчина на опората 13-30 цм
(добавка до 41 цм срещу доплащане)
• таблица в средата на вратното
крило с дебелина от 16 мм
• заптивна гума
• универсална опора (лява/дясна)
• заоблени обшивни (перваз) летви
с дебелина 16 мм и широчина
80 мм, рязани под ъгъл от 45o
• панти 3 броя
• брава фабрично вградена в крилото
• ключ 1 брой
• акцептор
• дюбели и болтове за свръзка
• дръжка не се доставя

Избор на декор:
Размери на вратата:
широчина: 70; 80; 90 цм
височина: 203 цм

Wenge

Светъл дъб

Обелен дъб

Mодел П10 T

Mодел П10 T-Л

Mодел П11 T

Mодел П11 T-Л

Mодел П20 T

Mодел П20 T-Л

Mодел П21 T

Mодел П21 T-Л

Mодел П3 T

333
лев
*Цената в лев с ДДС

СЕРИЯ Роял

94
лев

Размери на вратата:
широчина: 70; 80; 90 цм
височина: 203 цм

ОПИСАНИЕ

• врата от медиапан обвити с релефна
декоративна фолия с ембос ефект
• вратно крило напълнено
с натрон сът
• универсални врата (леви/десни)
• широчина на опората 8цм
• заптивна гума
• универсална опора (лява/дясна)
• перваз летви от едната страна
• обшивни (перваз) летви с дебелина
от 12 мм и широчина 70 мм,
рязани под ъгъл от 90o
• крило с нанесена основна боя
(подготвено за боядисване)
• рамка и перваз летви обвити с
ембос фолия в нюанс Обелен дъб
• панти 2 броя
• брава фабрично вградена в крилото
• ключ 1 брой
• акцептор
• дюбели и болтове за свръзка
• вратата се доставят в елементи
• дръжка не се доставя
*Цената в лев с ДДС

PARKET
ПАРКЕТ LAJSNE
ЛЕТВИ

Избор на декор:
Размери на летвите:
малките: 16×30 мм, дължина: 2 м
големите: 12×100 mm, дължина: 2 м

Wenge

Бял

Светъл
дъб

Обелен
дъб

Американска
череша

В състояние сме са Ви предложим 2
типа паркет летви в същия десен, в
който сте купили Вашите ПОРТАКРОНО
стайни врата.

2.4
лев/м

Малка летва
Американска
череша

Бял

Обелен дъб

Светъл дъб

Малка летва
Wenge

Голяма летва
Wenge

Голяма летва
Американска
череша

Бял

8.5
лев/м
Обелен дъб

Светъл дъб

*Цената в лев с ДДС

Технически характеристики

С ПОРТАКРОНО пантата
Ви се дава възможност
да сваляте и връщате
вратата без да развивате
болта от опората или
вратното крило.

1

2

3

4

5

Брава с ключ или опционна
дръжка за цилиндър без
цилиндър. Дръжката не се
доставя с вратата.

ДЕБЕЛИНА НА
СТЕНАТА:
Квадро 10–27 цм
Серия8 10–28 цм
Tренд 13–30 цм

13–30 цм
13–30 цм
13–30 цм
8 цм

Вратно крило

198

Светла мярка

198.5

Производствена мярка

202

204

Вградена мярка

Фокус
Teра
Стела
Роял

Размери на вратата

СЕРТИФИКАТИ ОТ УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

EN 14351-2

КОМПЕТЕНЦИИ, КОИТО
ПРАВЯТ ЛИДЕР НА ПАЗАРА СА:
АСОРТИМЕНТ
ПОРТАКРОНО бранда
прави гама от 8 типове,
изключително стайни врата,
които са позиционирани на
пазара по такъв начин, че
да покриват почти всички
платежни сегменти на
крайните потребители.

УНИВЕРСАЛНОСТ
ПОРТАКРОНО
стайните врата могат
да бъдат и леви и
десни.

НАСТРОЙВАЩА РАМКА
Рамката на стайните
врата универсално се
настройва при всички
дебелини на станите
от 10-28 цм.

ЕВРО
ОПАКОВКА
ПОРТАКРОНО стайни
врата са опаковани в
разглобено състояние, в
картонени кутии.

СЕРТИФИКАТИ
ПОРТАКРОНО стайни
врата притежават СЕ знак
(условие за износ на пазара
на Европейския съюз)
тествани са в ЕУРОИНСПЕКТДРВОКОНТРОЛА Загреб,
ИМС Белград.

СКЛАД
Склада съчиняват
около 2.500-3.000
броя врата, които във
всеки момент са готови за
доставка.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
ПОРТАКРОНО е бранд
изключително за стайни
врата, на основание на което
знанието, опита и експертизата
от областта на стайните врата
съдействуват за укрепване на
ПОРТАКРОНО бранда.

СИЦ ИНЖЕНЕРИНГ БГ ГРУП
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

www.portakrono.com
*цената е крайна с ДДС и направена отстъпка 5% за плащане в аванс.
*в границите на София транспорт - 30 лв.; *цена за монтаж: 50 лв/бр.

