
 

OtevřenO Obytným a živOtním prOstOrům

Dveře do obytných místností pro Váš krásný domov
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» Prosklené dveře

» designové dveře

» klasické dveře

Na stránce: PortaLit® – dveře

NU 736 (ořech noce)

se skleněnou výplní LA-1 a 

 nerezovou lištou

prosklení čiré
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» Prosklené dveře –

 hranaté tvary  

 Prosklení

» Prosklené dveře -

 s vnitřními Profily
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NahlédNutí – VyhlédNutí  |  Dveře s prosklením

s našimi prosklenými dveřmi budete překvapeni novým výhledem.

prosklené varianty jednoduše zdokonalují každou místnost a tvoří zejména 

tmavé prostory podivuhodně obytné a světlé. v této místnosti se budete 

moci příjemně uvolnit a oddechnout si po všedním dni. 

» View» ProskleNé dVeře –

 oblé tVary ProskleNí
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Tyto dveře přesvědčí jednoduchou elegancí a přímými 

tvary. Díky skleněným výplním se hodí zvláště do  

moderních prostor. Položte individuální důraz a 

rozhodněte se mezi použitím čirého nebo půvabného 

strukturovaného skla.

Prosklené dveře  |  hranaTé Tvary Prosklení

skleněná výplň – dveře la-3 Portalit® a223 (lakované bílé), prosklení satinato bílé

dveřní hrana – provedení 
ostrá hrana
oblá hrana

dveřní falc – provedení 
Polodrážka 
ostrohranné
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Skleněná výplň – dveře LA-3 PortaLit® A223 (lakované bílé), prosklení Satinato bílé
1) Skleněné lišty pouze v dekorech

 PortaLit® A233, A353, A402, ES242, AH74, BU88, 

 DekoRit® DE24, DE74, DE88, Bílá fólie

|  Typ LA-1  |

Čiré sklo

|  Typ LA-1D  |

Čiré sklo

|  Typ LA-1B  |

Čiré sklo

|  Typ LA-18-21,5  |

Čiré sklo

|  Typ LA-3 1)  |

Čiré sklo

|  Typ LA-3D 1)  |

Čiré sklo

|  Typ LA-3H 1)  | 

Čiré sklo

|  Typ LA-3Q 1)  | 

Čiré sklo

|  Typ LA-1000  |

Čiré sklo

|  Typ LA-DIN  |

Čiré sklo

|  Typ LA-100  |

Čiré sklo

|  Typ LA-40  |

Čiré sklo

Dveřní výplň – provedení 
voština, pásy z děrované 
dřevotřísky, děrovaná dřevotříska,  
plná dřevotříska

Povrchy – provedení 
celková kolekce povrchů
od str. 38 
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Prosklené dveře  |  s vnitřními profily 

|  lA-1  |

profil 1.1

Designové sklo

|  lA-1  |

profil 1.2

Designové sklo

|  lA-1  |

profil 1.3

Designové sklo

|  lA-1  |

profil 1.4

Designové sklo

|  lA-Din  |

profil 1

Čiré sklo

|  lA-Din  |

profil 2

Čiré sklo

|  lA-Din  |

profil 4

Čiré sklo

|  lA-Din  |

profil 6

Designové sklo

|  lA-Din  |

profil 7

Designové sklo

|  lA-Din  |

profil 8

Designové sklo

|  lA-Din  |

profil 9

Designové sklo

|  lA-Din  |

profil 10

Designové sklo

typ 4002-B-lA 

sprosse 5

xdfhg

|  lA-Din  |

profil 3

Čiré sklo

|  lA-Din  |

profil 5

Čiré sklo

Detailní informace o 
použitých designových 
sklech viz.ceník.
   
Jiná provedení k  
dodání na poptávku. 

dveřní falc – provedení 
polodrážka 
ostrohranné

dveřní hrana – provedení
ostrá hrana
oblá hrana
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Skleněná výplň – dveře LA-1 s profilem 1.1, lakované WestaLack® bílé, čiré sklo střídavě se Satinato bílé

Klasické příčkové profily tvoří přívětivou atmosféru. 

S kvalitně opracovanou

skleněnou výplní můžete lehce uskutečnit své myšlenky. 

Prožijte měnící se hru

mezi čirým sklem a satinatem!

Dveřní výplň – provedení 
děrovaná dřevotříska,  
plná dřevotříska

Profily – provedení 
PortaLit® A223, A242, AH74,  
BU88, DekoRit® DE74, DE88
WestaLife® javor, buk, dub, 
WestaLack® jakož i černé 
od str. 38
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Prosklené dveře  |  oblé tvary prosklení

|  typ la-kr  |

350

čiré sklo   

|  typ la-kr  |

450-1/2-Q

čiré sklo   

|  typ la-kr  |

450-2x1/2-l

čiré sklo   

|  typ la-kr  |

450-2x1/2-Q

čiré sklo   

|  typ la-kr  |

400-3/4 

sklo satinato

dveřní falc – provedení 
polodrážka 
ostrohranné

lišty pouze v povrchu bílá  

(ral 9010 a ral 9016),  

světle šedá (ral 7035), 

 javor, buk, dub, červené dřevo.  

plný kruh navíc v nerezu a hliníku.  

všechny vyobrazení 

 v dekoru portalit a223 (bílá).

dveřní hrana – provedení
ostrá hrana
oblá hrana
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Skleněná výplň – dveře LA-KR 350 v PortaLit® NU 736 (ořech noce), čiré sklo, nerezová lišta

Zažijte pocit jako na palubě luxusní lodi a přineste si  

do Vašeho domova dálku oceánu. 

Tyto dekorativní kulaté skleněné výplně, které jsou 

skutečné jako na palubě lodí, jsou také na souši  

k dostání v četných provedeních.   

Dveřní výplň – provedení 
děrovaná dřevotříska,  
plná dřevotříska

Povrchy – provedení 
celková kolekce povrchů
od str. 38 
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View  |  dveře se skleněnou výplní

view – dveře Typ 2204 v portalit® We 716 (wenge), sklo satinato bílé

Tyto designové dveře s proskleným pruhem jsou  

moderním prvkem, k dodání v různých barevných 

tónech a typech. Jestli klasicky nebo šikmo, tyto  

modely vždy upoutají pozornost. 

Dveřní falc – provedení 
polodrážka 
ostrohranné

Dveřní hrana – provedení 
ostrá hrana
oblá hrana

Abmessungen 
Typ 2206 und 2207 sind nur in 
dIn-Maßen lieferbar (s. seite 54)
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|  Typ 2206  |

Motiv Taveno

|  Typ 2208  |

Motiv Spoleto

|  Typ 2207  |

Motiv Haldis

|  Typ 2202  |

Motiv 3 x 9

|  Typ 2205  |

Motiv Lines

|  Typ 2203  |

Motiv Curves

|  Typ 2201  |

Motiv Snake

|  Typ 2204  |

Motiv Spider

View – dveře Typ 2204 v PortaLit® WE 716 (wenge), sklo Satinato bílé

Dveřní výplň – provedení 
plná dřevotříska 

Povrchy – provedení 
celková kolekce povrchů
od str. 38 

kompletní kolekci skel včetně motivů najdete 

na straně 44.

Na obrázku PortaLit® Pi 773 (moderní pinie) 
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View  |  skleněné dveře s bočními rámy

Dveřní falc – provedení 
Polodrážka 
ostrohranné

|  Typ 2000 |  

motiv Ullapool

|  Typ 2000 |  

motiv spoleto

|  Typ 2000 |  

motiv Taro

|  Typ 2000 |  

motiv oban

|  Typ 2000 |  

motiv mallaig

|  Typ 2000 |  

motiv spider 

negativ

|  Typ 2000 |  

motiv Glasgow

|  Typ 2000 |  

motiv 3 x 9

|  Typ 2000 |  

motiv double liner 

negativ

|  Typ 2000 |  

motiv Taveno

kompletní kolekci skel 

včetně motivů najdete 

na straně 44.

Tyto dveře jsou rovněž 

k dostání se zrcadlovým 

povrchem.

Dveřní hrana – provedení 
ostrá hrana
oblá hrana
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Opatřete si průzor! 

Se skleněnými dveřmi s bočními rámy budou Vaše 

tvůrčí záměry bez hranic a každý prostor bude  

zaplaven spoustou světla. To vytváří otevřenou,  

transparentní atmosféru, ve které se každý rád zdrží. 

Tedy jasná věc!

View – dveře typ 2000 v PortaLit® BU88 (buk), sklo Fourliner 

Dveřní výplň – provedení 
plná dřevotříska

Povrchy – provedení
celková kolekce povrchů
od str. 38 
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