


VILADORA to marka, którą tworzą wyjątkowe kolekcje drzwi, pełne gotowych pomysłów zaspokajająych 

najbardziej wymagające gusta. Ich ponadczasowy charakter sprawia, że podkreślają estetykę wnętrz 

zarówno stylowych, eleganckich jak i nowoczesnych. Zróżnicowane wzornictwo i najwyższej jakości 

materiały pozwoliły stworzyć drzwi dla wnętrz najbardziej wyrafinowanych, o eklektycznym charakterze,  

ale co najważniejsze funkcjonalnych. 

W pracy architekta najważniejsze jest twórcze rozumienie przestrzeni, wyrażające się  

w doświadczeniu i wrażliwości na nowe trendy. Doświadczenie pozwala tworzyć przedmioty codziennego 

użytku o najwyższej jakości wykonania, przy użyciu najlepszych materiałów. Wrażliwość estetyczna,  

w połączeniu z pasją tworzenia, sprawia, że zaprojektowane kolekcje odpowiadają światowym trendom  

jednocześnie wzbogacając wnętrze o modne, inspirujące akcenty. 

Proponujemy Państwu dwie zupełnie różne kolekcje drzwi: VILLADORA Retro i VILLADORA Modern  

– jako wszechstronne spojrzenie na filozofię wnętrza. To kolekcje, które tworząc atmosferę 

wyjątkowości, jednocześnie pozwalają utrzymać klarowną dyscyplinę przestrzeni.  

Modele obu kolekcji dzieląc pomieszczenia jednocześnie je łączą nadając stylowy i elegancki charakter. 

Jesteśmy przekonani, że inspirujące wzornictwo VILLADORY spełni Państwa oczekiwania  

i pobudzi wyobraźnię w kierunku dotąd niedostrzeganym.

Wejdź do świata VILLADORA



Kolekcja VILLADORA Retro  

to inspirująca podróż w przeszłość, 

z której kanonów i wzorów zaczerpnęliśmy to,  

co ponadczasowe i klasycznie eleganckie.  

Dedykowana wszystkim, ktorzy pragną ze zwykłego otoczenia 

uczynić coś wyjątkowego. 

Drzwi z kolekcji VILLADORA Retro  

tworzą niezwykle efektowny i gustowny klimat,  

stając się wyrazistym elementem dekoracyjnym,  

nadającym wnętrzu styl i urok.
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Kolekcja skrzydeł Retro 16 | Ościeżnica Retro 19 | Drzwi dwuskrzydłowe 21 | Kolory oklein Retro 22  

Naturalna okleina dębowa 23 | Przeszklenia Retro 25 | Wentylacja 26 | Moduł Retro 27 | Klamki 28 | Nasadki na zawiasy 29 
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Funkcjonalne i stylowe. Niezależnie od aranżacji 

wnętrza zawsze w centrum uwagi.  

Model CAPITAL stanowi idealne rozwiązanie  

dla wnętrz o klasycznym charakterze.  

Staranne wykończenie, precyzja wykonania, 

idealne proporcje skrywają siłę i piękno, 

eksponując to, co w całej kolekcji RETRO 

najbardziej szykowne.

Model CAPITAL

Tam, gdzie łączą się bezkompromisowa jakość  

i proste, lecz ekskluzywne wzornictwo,  

efektem jest zaskakująco łagodna stylistyka. 

Jej cechy były inspiracją do stworzenia modelu 

EMPIRE, gdzie naturalna dębowa okleina 

i szlachetna forma umożliwiają kreacje 

wysmakowanej przestrzeni,  

zgodnie z indywidualnym gustem.

Model EMPIRE 
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9Villadora CAPITAL
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Elegancja klasycznego wzornictwa tworzy efekt 

ponadczasowego ideału piękna. 

Wnętrza, w których króluje szyk,  

idealnie dopełnia model PALACE.  

Jego szlachetna forma i finezyjne wykończenie  

to nowatorska wizja łącząca tradycję  

z nowoczesnym designem.

Model PALACE

Niektore miejsca wymagają specjalnej,  

wyrazistej oprawy, podkreślającej ich prestiż.

Drzwi RESIDENCE to majestatyczne,  

lecz nieprzytłaczające swym rozmachem drzwi,  

dzięki którym domowe wnętrze nabiera 

charakteru rezydencji – stylowej,  

gustownej, efektownej. 

Model RESIDENCE 



12
Retro collection

13Villadora RESIDENCE



14 15

Rożnorodność pozwala kreować przestrzeń 

zgodnie z nieograniczoną siłą wyobraźni. 

Model drzwi ROCCO ożywia aranżowane wnętrza 

w sposób śmiały i efektowny. Kunsztowna 

kompozycja, gra detalem, eleganckie zdobienia 

tworzą ciekawy, artystyczny efekt wizualny.

Model ROCCO

Symetria kompozycji i urok drzwi DELARTE  

to idealny kompromis elegancji i funkcjonalności. 

Subtelne zdobienia i przeszklenia emanują 

dyskretnym urokiem, tworząc wyjątkowy,  

pełen lekkości ład estetyczny.

To sentymentalne nawiązanie do tradycji  

w wielkim stylu. 

Model DELARTE 



16 17Kolekcja skrzydeł RetroKolekcja skrzydeł Retro 

Palace

 wzór 0 wzór 1 wzór 2 wzór 3 wzór 4 wzór 5

 wzór 0 wzór 1 wzór 2 wzór 3  

 wzór 0 wzór 1 wzór 2 wzór 3 wzór 4 

Delarte

Rocco
   wzór 0 wzór 1 wzór 2 wzór 3

    wzór 0 wzór 1 wzór 2

     wzór 0 wzór 1

Empire

Capital

Residence
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Dostępne opcje:

ościeżnica w wersji standardowej  • 

– tj. wyposażona w uszczelkę obwiedniową,  

trzy zawiasy czopowe ø 14, zaczep zamka;

ościeżnica w wersji tunelowej  • 

– tj. wykonana bez wrębu oraz uszczelki, 

zawiasów i zaczepu zamka;

ościeżnica do drzwi dwuskrzydłowych  • 

– tj. wykonana bez zaczepu zamka, 

wyposażona w uszczelkę obwiedniową,  

sześć zawiasów czopowych ø 14 – po trzy  

w każdej belce pionowej, z nawiertem  

oraz zaślepką pod rygiel skrzydła biernego.

Ościeżnica Retro

Ościeżnica obejmująca z możliwością regulacji, 

dostępna jest w jedenastu zakresach szerokości 

muru od 75 mm do 300 mm. 

Składa się z belek głównych, kątowników  

o szerokości 80 mm z regulacją oraz niezbędnych 

okuć i akcesoriów do montażu.  

Regulacja daje możliwość dopasowania ościeżnicy 

do grubości muru, co wpływa na estetykę 

wykończenia montażu. 

Wzmocniene kieszeni pod zawiasy gwarantuje 

stabilność konstrukcji nawet przy bardzo 

intensywnej eksploatacji. 

Konstrukcję skrzydeł przylgowych RETRO 

stanowi układ ramy wykonanej z wysokiej jakości 

drewna, sklejki, płyty wiórowej oraz płycin z MDF, 

jak również specjalnie dobranej szyby matowej 

hartowanej.

Skrzydła wyposażone są w zamki:

w czterech opcjach do wyboru: zwykły klucz, •	
wkładka patentowa, blokada WC, bez opcji 

klucz (ZBOK); 

w dwóch kolorach: złoty połysk i srebrny •	
matowy. 

Kolorystka zamków odnosi się również  

do zaczepów zamka. 

Skrzydło Retro

Skrzydło przygotowane jest do zastosowania 

trzech zawiasów. Część skrzydłowa zawiasu 

znajduje się przy ościeżnicy. 

Wymiary skrzydła:

jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”;•	

dwuskrzydłowe: „120” – „200”*.•	

* Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł  
 w drzwiach podwójnych.



20 21Drzwi dwuskrzydłowe

Składają się z dwóch skrzydeł  

– czynnego, wyposażonego w zamek,  

i biernego, wyposażonego w dwa rygle  

i zaczep zamka, oraz ościeżnicy  

do drzwi dwuskrzydłowych.
SKRZYDłO BIERNE

SKRZYDłO CZYNNE

zaczep zamka

rygiel górny
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Drzwi z kolekcji Retro pokryte są  

naturalną okleiną dębową: 

płycina – usłojenie „kwiat”  •	
w układzie pionowym; 

rama – usłojenie „pasiak”.  •	

Powierzchnia skrzydła i ościeżnicy  

zabezpieczona jest warstwą lakieru 

podkładowego (półtransparetnego lub kryjącego 

w zależnści od koloru), wcieraną ręcznie patyną 

(wybrane kolory) oraz dwiema warstwami 

ekologicznego lakieru wodnego, utwardzanego  

w technologii UV. 

Modele drzwi z kolekcji Retro występują  

w następujących kolorach. 

Kolory oklein Retro

BIEL WENECKA

DąB SZKARłATNYDąB PLATYNOWY

DąB BURgUNDZKI

BIEL DORYCKA 
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Do drzwi z kolekcji Retro proponujemy 

przeszklenia z wykorzystaniem szyby hartowanej 

matowej (efekt piaskowania) w trzech  

opcjach do wyboru.

Przeszklenia Retro

głADKA  
(BEZ ZDOBIEń)

WZóR A 

WZóR B
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Dzięki zastosowaniu Modułu Retro, uzyskamy 

bogatszy stylistycznie efekt wizualny drzwi.

Moduł składa się z korony (do zamontowania 

nad górną belką ościeżnicy) oraz pilastrów 

(listew ozdobnych przyklejanych do kątowników 

pionowych ościeżnicy Retro). 

Moduł Retro

W ramach kolekcji Retro dostępne są  

następujące opcje wentylacji skrzydła: 

1 rząd tulei wentylacyjnych  •	
(w kolorach: złoty połysk, złoty matowy,  

stare złoto, srebrny połysk, srebrny matowy); 

ilość tulei jest uzależniona od rozmiaru 

skrzydła;

szczelina wentylacyjna;•	

podcięcie wentylacyjne  •	
(skrzydło krótsze o dodatkowe 12 mm).

Wentylacja

TULEJE WENTYLACYJNE

SZCZELINA WENTYLACYJNA

PODCIęCIE WENTYLACYJNE

standardowe skrzydło – 8 mm podcięcie – 20 mm (8 + 12 mm)
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Możliwość zastosowania mosiężnych nasadek  

na zawiasy (opcja dodatkowa, za dopłatą): 

w dwóch wzorach – prostych i stylizowanych; •	

w trzech kolorach – złoty połysk, stare złoto, •	
srebrny połysk.

Nasadki na zawiasy

Dopełnieniem kompozycji wizualnej drzwi  

i wnętrza są klamki Airone w trzech kolorach: 

złoty połysk, stare złoto i srebrny połysk. 

Klamki

NASADKA STYLIZOWANA

NASADKA STYLIZOWANA

NASADKA PROSTA

srebrny połysk

stare złoto

złoty połysk

AIRONE

AIRONE

AIRONE

srebrny połysk

stare złoto

złoty połysk



VILLADORA modern  

jako efekt pasji i natchnienia, zaczerpnięty  

z nowoczesnych i oryginalnych form sztuki,  

jest kolekcją łączącą elelementy dekoracji  

i wyposażenia wnętrza pod wzgledem estetycznym  

i funkcjonalnym. 

Nowoczesny, prosty  

i jednocześnie wyrafinowany design  

pozwala na swobodną kreację wnętrza,  

zgodnie z indywidualnym gustem.

Sand 32 | Space 33 | Line 36 | Ethno 37 | Tea 40 | Scala 41 | Panama 44 | Isla 45 | Karo 48 
Sand i Space – rodzaje przeszkleń 50 | Kolekcja skrzydeł Modern 50 | Skrzydo Modern 52 | Ościeżnica Oval 54   

Kolory oklein Modern 56 | Okleina naturalna Select 58 | Przeszklenia Modern 59 | Wentylacja 60 | Klamki 62

MODERN collection
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Wnętrze, w którym dominuje układ przestrzenny, 

urzeka prostotą płynącą prosto z natury.  

Walory naturalnego drewna doskonale eksponuje 

model SPACE, ktory aranżuje wnętrze i podkreśla 

jego geometrię i układ pionowych linii. 

Tak jak przestrzeń inspiruje  

do nieograniczonych poszukiwań.

Model SPACE

Nowoczesne wętrza, jak rownież te inspirowane 

tradycją, wymagają szczególnej ozdoby. 

Model SAND dzięki swojej prostocie doskonale 

wpisuje się w kompozycję każdego wnętrza,  

a szeroka gama kolorystyczna oklein pozwala  

na dowolne kształtowanie przestrzeni. 

Model SAND 



34
collectionMODERN

35Villadora SAND
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W poszukiwaniu źrodeł piękna warto czerpać  

z tradycyjnych inspiracji. Drzwi ETHNO  

to oryginalny kształt i forma, których harmonijne 

współistnienie nadaje wnętrzu  

niepowtarzalny klimat. 

Urok egzotyki przyciąga spojrzenia i urzeka.

Model ETHNO

Porządek prostych linii, ich symetria  

daje wrażenie spokoju i harmonii.  

ład estetyczny, uzyskany dzięki klasycznym 

wykończeniom oklein naturalnych, tworzy 

niepowtarzalny styl, którego odzwierciedleniem 

jest kompozycja LINE. To piękno prostoty,  

ktore nigdy nie wychodzi z mody.

Model LINE 
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Aby osiągnąć efekt na wielką skalę nie trzeba 

wielkich przedsięwzięć. Liczy się pomysł  

na kompozycję i odpowiedni dobór akcentów. 

Drzwi SCALA nadają wnętrzu wyrazisty 

charakter i styl, dzięki zastosowaniu oklein 

naturalnych w bogatej kolorystyce. 

Model SCALA

Wyczucie smaku to sprawa indywidualna, 

chociaż kanony piękna są niezmienne od wieków. 

Klasyczna elegancja, symetria linii, zastosowanie 

najszlachetniejszych materiałów pozwalają 

osiągnąć szykowny efekt. 

Drzwi TEA to szlachetna kompozycja, w której 

można się prawdziwie rozsmakować.

Model TEA 
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To, co bliskie może być inspirowane tym,  

co dalekie. Podróż w nieznane pozwala spojrzeć 

na codzienność z innej perspektywy. 

Tak powstała linia ISLA, będąca niebanalnym 

spotkaniem egzotyki z klasyką.  

Bo cały świat może być natchnieniem.

Model isla

Przedmioty tworzone z pasją i wyobraźnią 

pozwalają docenić piękno w każdym jego 

aspekcie. Dodając do tego naturalną kolorystykę 

i funkcjonalne rozwiązania powstają formy 

nowoczesne i z temperamentem 

– jak drzwi PANAMA, dzięki którym  

naturalne piękno zyskuje nowe oblicze.

Model PANAMA 
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49Villadora karoModel karo 

Wyważona estetyka wnętrza przełamana 

fantazyjnymi akcentami pozwala uzyskać 

zaskakujący efekt aranżacyjny. 

Linia KARO - łączy naturalne tworzywa  

z szerokim wyborem wzorów i kolorow.

Zróżnicowanych, lecz klasycznych,  

jak w talii kart.
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Szkło i naturalny kolor fornirów  

to doskonała kompozycja  

dla nowoczesnych drzwi.  

W zależności od przestrzeni, 

dominować będzie światło  

lub interesująca faktura fornirów.  

W każdym stylu drzwi będą 

stanowić doskonały element 

aranżacji wnętrza. Każdy typ 

przeszklenia może stanowić 

uzupełnienie dowolnego  

modelu drzwi pełnych  

w zaprojektowanym wnętrzu.

Kolekcja skrzydeł Modern

  Karo  

 Tea Scala 

 Space Space S01 Space S02 Space S03 

Space

Tea
Scala

Karo

Szczególne połączenie wyjątkowej 

okleiny drewna egzotycznego  

z solidnym szkłem bezpiecznym: 

matowym lub bezbarwnym, stawiają 

drzwi z przeszkleniami na równi  

z eleganckim, nowoczesnym meblem 

kształtującym przestrzeń mieszkalną. 

Dodatkowe światło, wpadające  

do wnętrza przez szybę, sprawia, 

że mieszkanie nabiera świetlistego, 

jasnego charakteru.

Kolekcja skrzydeł Modern

 Sand Sand S01 Sand S02 Sand S03 

   line eThno 

 panama iSla 

Sand

Line 
Ethno

Panama
Isla
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Skrzydła z kolekcji MODERN są wykonywane w wersji bezprzylgowej, co pozwala 

uzyskać efekt zlicowania powierzchni skrzydła z ościeżnicą. Po zamontowaniu 

szczelina pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą wynosi zaledwie 4mm. Skrzydła  

są bezstronne. Określenie strony drzwi ustalamy przy doborze ościeżnicy. 

W celu uzyskania stabilności konstrukcji  

i odporności na proces użytkowania zastosowano wzmocnienie pod zawiasy 

chowane. Część skrzydłowa zawiasu znajduje się przy ościeżnicy. 

Skrzydła z kolekcji MODERN, wyposażone są w zamki magnetyczne, 

 co znacząco podnosi walory użytkowe produktu. Język zamka posiada 

wbudowany magnes, który przyciągany jest przez magnes umieszczony  

w zaczepie zamka w ościeżnicy, dzięki czemu klamkę naduszamy jedynie przy 

otwieraniu drzwi. Dodatkową zaletą jest niezmiernie cicha praca zamka.

Zamki magnetyczne dostępne są w trzech opcjach do wyboru: na zwykły klucz, 

na wkładkę patentową, z blokadą WC, w dwóch kolorach: złoty połysk,  

nikiel połysk. Kolorystka zamków odnosi się również do zaczepów zamka. 

Skrzydło Modern

Konstrukcję skrzydeł MODERN, stanowi układ 

ramy wykonanej z wysokiej jakości drewna, 

sklejki, płyty wiórowej otworowej  

oraz dwustronnej okładziny wykonanej  

z materiałów drewnopodobnych. 

Wymiary skrzydła:

jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”,  •	
„90”, „100”.

KONSTRUKCJA SKRZYDłA PRZESZKLONEgO

KONSTRUKCJA SKRZYDłA PłASKIEgO

ZAMEK MAgNETYCZNY

BEZPRZYLgOWOŚĆ

ZAWIASY CHOWANE
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Zawiasy chowane to nowoczesne rozwiązanie 

wykorzystywane w drzwiach bezprzylgowych  

o wysokiej jakości wykonania. Pozwalają na pełną 

regulację w trzech płaszczyznach.

Ościeżnica Oval

Ościeżnica obejmująca, z możliwością regulacji,  

z opaskami o szerokości 64 mm i 96 mm składa się 

z belek głównych, kątowników z regulacją oraz 

niezbędnych okuć i akcesoriów do montażu. 

Dostępna jest w następujących wersjach:

standardowej – dla zakresów szerokości •	
muru od 100 mm do 290 mm – oraz 

standardowej z panelem poszerzającym*  

– dla zakresów szerokości muru od 290 mm 

do 340 mm – wyposażonych w uszczelkę 

obwiedniową, zaczep zamka magnetycznego 

oraz zawiasy chowane;

tunelowej* – dla zakresów szerokości muru  •	
od 120 mm do 340 mm, z zastosowaniem 

panelu rozszerzającego, wykonana bez wrębu 

oraz uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka. 

Ościeżnica Oval

* Produkt niedostępny w ofercie standardowej – wymaga
 indywidualnych uzgodnień (produkt kontraktowy).

 
STANDARDOWA

 
STANDARDOWA Z PANELEM POSZERZAJąCYM*

 
TUNELOWA*

(120 – 340 mm)

(100 – 290 mm)

(290 – 340 mm)
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Zaprezentowane w niniejszym katalogu  

modele skrzydeł drzwiowych  

oraz ościeżnice dostępne są  

w podanych kolorach oklein.

Kolory oklein ModernKolory oklein Modern

Zaprezentowane w niniejszym katalogu  

modele skrzydeł drzwiowych  

oraz ościeżnice dostępne są  

w podanych kolorach oklein.

CZEREŚNIA

DąB

ORZECH 
AMERYKAńSKI

WENgE

PALISANDERHEBAN

ORZECH TEAK

ZEBRANO
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Do drzwi z kolekcji Modern proponujemy 

przeszklenia z zastosowaniem  

następujących szyb:

bezbarwnej – hartowanej 8 mm;•	

mlecznej – bezpiecznej 4.4.1.•	

Przeszklenia Modern 

SZYBA BEZBARWNA

SZYBA MLECZNA

Stosując okleiny naturalne select, osiągnęliśmy 

oczekiwaną przez wielu klientów powtarzalność 

wzoru usłojenia oraz jednolitość koloru oklein. 

Dzięki pokryciu fornirów najwyższej jakości 

ekologicznym lakierem światłoutwardzalnym  

o wysokim połysku, przy zastosowaniu technologii 

zakrytoporowej, uzyskaliśmy efekt wyjątkowej 

gładkości powierzchni drzwi. 

Okleina naturalna Select



60 61Wentylacja

S01

PANAMA

S02

isla karo

S03

standardowe skrzydło – 8 mm podcięcie – 20 mm (8 + 12 mm)

PODCIęCIE WENTYLACYJNE

Wentylacja

W ramach kolekcji Modern dostępne są 

następujące opcje wentylacji skrzydła: 

1 rząd tulei wentylacyjnych  •	
w kolorach: złoty połysk, złoty matowy, 

srebrny połysk, srebrny matowy;  

ilość tulei jest uzależniona od rozmiaru  

oraz rodzaju przeszklenia skrzydła; 

podcięcie wentylacyjne – skrzydło krótsze  •	
o dodatkowe 12 mm. 

LINE

TEA

SAND

ETHNO

SCALA

SPACE



Producent: 
Porta KMI Poland Sp. z o.o., ul. Szkolna 26, 84-239 Bolszewo 
tel.: +48 58 677 81 00, faks: +48 58 677 81 99

Siedziba: Polska, woj. pomorskie, powiat wejherowski, miejscowość Bolszewo, Sąd Rejonowy gdańsk 
- Północ w gdańsku, VIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000092098, 
Nr NIP: 585-00-06-204, Wysokość kapitału zakładowego: 2.260.038,00 zł

Kolory próbek, z uwagi na zastosowaną technikę druku, mogą nieznacznie odbiegać kolorystycznie 
od rzeczywistych oklein.

Wszelkie informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i są 
publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych, bez żadnej odpowiedzialności. W wypadku sprze-
daży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, zawarte w katalogu informacje nie stanowią 
zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumie-
niu art. 4 ust. 2 Ustawy. Firma Porta KMI Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia,  
bez uprzedzenia, zmian parametrów technicznych, wyposażenia, cen oraz specyfikacji produktów. 

Sesja zdjęciowa:                                                 www.welldone.pl
 
Dziękujemy za udostępnienie na potrzeby sesji zdjęciowej: mebli antycznych firmie Atelier Emerland, www.atelieremerald.com; 
elementów oświetleniowych firmie Aladyn, www.aladyn.pl; dywanow firmie Komfort, www.komfort.pl; elementów wyposażenia 
wnętrz galerii Domino, www.galeriadomino.pl. 
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W zależności od stylu wnętrza oraz 

indywidualnych preferencji, możemy wybrać 

jeden z dwóch proponowanych modeli klamek,  

w kolorze złoty połysk i srebrny połysk. 

Klamki

LOgO

FLUOFLUO

srebrny połyskzłoty połysk

srebrny połysk złoty połysk

LOgO



www.villadora.eu


