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katalog produktów 2/2016
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DLACZEGO IPORTI?
..
..
..

nasze drzwi produkowane są w Polsce, wykonywane ze sprawdzonych materiałów najwyższej jakości
oferujemy nowoczesne i ponadczasowe wzornictwo
5-letnia gwarancja - jakość bez kompromisów to dla nas najwyższy priorytet
nasze drzwi mają doskonałe parametry przenikalności cieplnej i izolacji akustycznej
dbamy o bezpieczeństwo klientów IPORTI - drzwi i okucia antywłamaniowe sprawią, że poczujesz się bezpiecznej
wysokie standardy obsługi klienta - zadowolony klient jest naszym największym sukcesem
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OPTIMA
TERMA
SPECTRA
AKCESORIA

to najwyższa jakość w przystępnej cenie - drzwi zewnętrzne o grubości 55 mm

to energooszczędne drzwi zewnętrzne o grubości 72 mm

to akustyczne i antywłamaniowe drzwi zewnętrzne o grubości 55 mm

Cennik obowiązuje od 15.10.2016 roku, wszelkie dotychczasowe cenniki tracą ważność z upływem tej daty.
Wszelkie informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych.
Rysunki i schematy zamieszczone w katalogu są poglądowe, a przedstawione kolory i wzory produktów mogą różnić się od rzeczywistych.
Zamówienie niestandardowe wydłuża czas realizacji i cenę!
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych oraz wyposażenia w produkowanych wyrobach.
Wszelkie prawa zastrzeżone © IPORTI.

DRZWI LEWE

DRZWI PRAWE
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OP-0-IN05
Biały
drzwi przeszklone
czarny bewel
cena: 2499 zł
+ pochwyt 150 cm
cena: 499 zł

OPTIMA
Podane ceny są sugerowanymi cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
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Niezawodne drzwi z tej serii to świetny wybór.
Odporne na warunki atmosferyczne, stalowe drzwi o grubości 55 mm.
Skrzydło i ościeżnica pokryte najwyższej jakości laminatem PCV.
W komplecie z wkładkami antywłamaniowymi klasy B i szyldami AXA.

wysokość ościeżnicy przy gotowej podłodze

szerokość

80N
90E
100E*

wysokość
skrzydła
w przyldze
Hw [mm]

szerokość
skrzydła
w przyldze
Sw [mm]

wymiar
w świetle
ościeżnicy
Sp [mm]

Ho
2024

785

764

2065

wymiar otworu montażowego

2075

901

wymiar otworu montażowego

2024

2024

921

1021

1001

wymiar otworu montażowego

wysokość otworu montażowego [mm]
ościeżnica C
asymetryczna

całkowita szerokość ościeżnicy
szerokość otworu montażowego [mm]

ościeżnica B
symetryczna

ościeżnica
TERMA

Hc

Ho = Hc

Ho = Hc

So

2080

2075

2075

844

2090

2085

2085

865

2065

2080

2075

2075

2075

2090

2085

2085

2065

2080

2075

2075

2075

2090

2085

2085

* wymiar dostępny na specjalne zamówienie za dopłatą 250 zł netto

ościeżnica C
asymetryczna

ościeżnica B
symetryczna

ościeżnica
TERMA

Sc

So = Sc

So = Sc

874

864

864

895

885

885

981

1011

1001

1001

1000

1030

1020

1020

1081

1111

1101

1101

1100

1130

1120

1120

Schemat ościeżnicy B i TERMA (przekrój pionowy i poprzeczny).

Schemat ościeżnicy C (przekrój pionowy i poprzeczny).

drzwi zewnętrzne O P T I M A

Przekrój profilu ościeżnicy stalowej C (standard).

Przekrój profilu ościeżnicy stalowej B.

IPORTI Optima - od 1399 zł netto.

Dostępne wymiary: 80N i 90E (standard), 100E* (dopłata 250 zł netto).

W komplecie:

Dopłaty:

drzwi o grubości 55 mm z blachy pokrytej laminatem PCV

ościeżnica symetryczna B w kolorze skrzydła

40 zł

wypełnienie termoizolacyjne EPS

ościeżnica asymetryczna C malowana w kolorze RAL 9007

40 zł

zamek główny 3-ryglowy

ościeżnica energooszczędna drewniano-stalowa TERMA 55 (tylko wymiar 90E)

399 zł

zamek dodatkowy 3-ryglowy

wkładki WILKA atestowane w klasie C – system 1-klucza (satyna lub mosiądz)

50 zł

3 bolce antywyważeniowe

klamka i szyld AXA Haga w kolorze F4 (stare złoto)

30 zł

3 zawiasy trójdzielne

klamka i szyld AXA Haga w kolorze F8 (czarny)

50 zł

ościeżnica stalowa asymetryczna C

klamko-pochwyt AXA Haga w kolorze F6 (inox)

40 zł

regulowany zaczep zamka

pochwyt / antaba 100cm/150 cm

uszczelnienie w skrzydle i ościeżnicy

elektrozaczep w ościeżnicy

220 zł

próg stalowy

element ochronny kopniak z blachy (inox)

100 zł

klamka i szyld AXA Haga kolor F6 (inox)

okapnik

100 zł

wkładki WILKA atestowane w klasie B – system 1-klucza
(satyna lub mosiądz)

wizjer

459 zł /499 zł

20 zł

skrót drzwi do 120 mm (opcja dla wybranych modeli)

100 zł

* niedostępne w kolorze Dąb Sonoma i Winchester
Przekrój profilu ościeżnicy drewniano-stalowej TERMA.

Podane ceny są sugerowanymi cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
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Ud od 1,3 [W/m2K]

Rw = 28 dB (drzwi pełne)

OP-0-00

OP-0-IN01A

OP-0-IN01B

Orzech Ciemny

Orzech Ciemny

Orzech Ciemny

drzwi pełne

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

cena: 1399 zł

→ lustro weneckie
cena: 2199 zł

lustro weneckie
cena: 2199 zł

decormat smuga
cena: 2299 zł

decormat smuga
cena: 2299 zł

czarny bewel
cena: 2399 zł

→ czarny bewel
cena: 2399 zł

brak możliwości skrótu

brak możliwości skrótu

Drzwi dostępne w kolorach:
Antracyt Ciemny

Antracyt Deszczowy

Biały

Dąb Rustical

Dąb Sonoma

Dąb Złoty

Mahoń

Orzech Ciemny

Wenge

Winchester

drzwi zewnętrzne O P T I M A

OP-0-P01

OP-0-P02

Winchester

Winchester

OP-0-P03
Winchester

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

lustro weneckie
cena: 2399 zł

lustro weneckie
cena: 2299 zł

lustro weneckie
cena: 2099 zł

→ czarny bewel
cena: 2599 zł

→ czarny bewel
cena: 2499 zł

→ czarny bewel
cena: 2299 zł

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dąb Rustical
Dąb Złoty
Orzech Ciemny
Winchester

Dąb Rustical
Dąb Złoty
Orzech Ciemny
Winchester

Dąb Rustical
Dąb Złoty
Orzech Ciemny
Winchester

OP-1-00

OP-1-P04

OP-1-P05

Dąb Złoty

Dąb Złoty

Dąb Złoty

drzwi pełne

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

cena: 1499 zł

lustro weneckie
cena: 1799 zł

lustro weneckie
cena: 1899 zł
→ satyna Megres
cena: 1999 zł

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dąb Rustical
Dąb Złoty
Orzech Ciemny
Winchester

Dąb Rustical
Dąb Złoty
Orzech Ciemny
Winchester

Dąb Rustical
Dąb Złoty
Orzech Ciemny
Winchester

Podane ceny są sugerowanymi cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
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Ud od 1,3 [W/m2K]

Rw = 28 dB (drzwi pełne)

OP-0-IN02

OP-0-IN03

Dąb Rustical

Dąb Rustical

OP-0-IN04
Dąb Rustical

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

lustro weneckie
cena: 2499 zł

→ lustro weneckie
cena: 2399 zł

lustro weneckie
cena: 2299 zł

→ czarny bewel
cena: 2699 zł

decormat smuga
cena: 2499 zł

→ czarny bewel
cena: 2499 zł

czarny bewel
cena: 2599 zł

brak możliwości skrótu

Drzwi dostępne w kolorach:
Antracyt Ciemny

Antracyt Deszczowy

Biały

Dąb Rustical

Dąb Sonoma

Dąb Złoty

Mahoń

Orzech Ciemny

Wenge

Winchester

drzwi zewnętrzne O P T I M A

OP-0-IN05

OP-0-IN06

Mahoń

Mahoń

OP-0-IN07
Mahoń

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

lustro weneckie
cena: 2299 zł

lustro weneckie
cena: 2499 zł

lustro weneckie
cena: 2499 zł

decormat smuga
cena: 2399 zł

→ czarny bewel
cena: 2699 zł

→ czarny bewel
cena: 2699 zł

OP-0-IN08

OP-0-IN09

OP-0-IN10

Wenge

Wenge

Wenge

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

→ lustro weneckie
cena: 2499 zł

lustro weneckie
cena: 2399 zł

lustro weneckie
cena: 2599 zł

decormat smuga
cena: 2599 zł

→ czarny bewel
cena: 2599 zł

→ czarny bewel
cena: 2799 zł

→ czarny bewel
cena: 2499 zł

brak możliwości skrótu

czarny bewel
cena: 2699 zł

niedostępny rozmiar 80N

Podane ceny są sugerowanymi cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
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Ud od 1,3 [W/m2K]

Rw = 28 dB (drzwi pełne)

OP-0-IN11

OP-0-IN12

OP-0-IN13

Antracyt Ciemny

Antracyt Ciemny

Antracyt Ciemny

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

→ lustro weneckie
cena: 2999 zł

→ lustro weneckie
cena: 2499 zł

lustro weneckie
cena: 2399 zł

czarny bewel
cena: 3199 zł

czarny bewel
cena: 2699 zł

→ czarny bewel
cena: 2599 zł

brak możliwości skrótu

brak możliwości skrótu

brak możliwości skrótu

Drzwi dostępne w kolorach:
Antracyt Ciemny

Antracyt Deszczowy

Biały

Dąb Rustical

Dąb Sonoma

Dąb Złoty

Mahoń

Orzech Ciemny

Wenge

Winchester

drzwi zewnętrzne O P T I M A

OP-0-A1

OP-0-A2

OP-0-A3

Dąb Sonoma

Dąb Sonoma

Dąb Sonoma

drzwi pełne

drzwi pełne

drzwi pełne

aplikacja INOX
dwustronna

aplikacja INOX
dwustronna

aplikacja INOX
dwustronna

cena: 1799 zł

cena: 1799 zł

cena: 1799 zł

brak możliwości skrótu

brak możliwości skrótu

brak możliwości skrótu

OP-0-A4

OP-0-A5

OP-0-A6

Antracyt Deszczowy

Antracyt Deszczowy

Antracyt Deszczowy

drzwi pełne

drzwi pełne

drzwi pełne

aplikacja INOX
dwustronna

aplikacja INOX
dwustronna

aplikacja INOX
dwustronna

cena: 1799 zł

cena: 1799 zł

cena: 1799 zł

brak możliwości skrótu

Podane ceny są sugerowanymi cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
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Ud od 1,3 [W/m2K]

Rw = 28 dB (drzwi pełne)

OP-0-A7

OP-0-A8

OP-0-A9

Orzech Ciemny

Orzech Ciemny

Orzech Ciemny

drzwi pełne

drzwi pełne

drzwi pełne

aplikacja INOX
dwustronna

aplikacja INOX
dwustronna

aplikacja INOX
dwustronna

cena: 1799 zł

cena: 1799 zł

cena: 1799 zł

brak możliwości skrótu

brak możliwości skrótu

Drzwi dostępne w kolorach:
Antracyt Ciemny

Antracyt Deszczowy

Biały

Dąb Rustical

Dąb Sonoma

Dąb Złoty

Mahoń

Orzech Ciemny

Wenge

Winchester

drzwi zewnętrzne O P T I M A

OP-0-S01

OP-0-S02

OP-0-AS01

Antracyt Ciemny

Antracyt Ciemny

Antracyt Ciemny

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

drzwi pełne

→ lacobel beton
od wewnątrz ramka INOX
cena: 2999 zł

→ lacobel beton
od wewnątrz ramka INOX
cena: 3699 zł

→ lacobel beton*
cena: 1999 zł

czarny lacobel
od wewnątrz ramka INOX
cena: 2999 zł

czarny lacobel
od wewnątrz ramka INOX
cena: 3699 zł

brak możliwości skrótu

niedostępny rozmiar 80N

brak możliwości skrótu

OP-0-AS01

OP-0-AS02

OP-0-AS03

Biały

Biały

Biały

drzwi pełne

drzwi pełne

drzwi pełne

lacobel beton*
cena: 1999 zł

lacobel beton*
cena: 2499 zł

czarny lacobel*
cena: 2199 zł

→ czarny lacobel*
cena: 1999 zł

→ czarny lacobel*
cena: 2499 zł

* szklana aplikacja od strony
zewnętrznej, od wewnątrz
drzwi gładkie

* szklana aplikacja od strony
zewnętrznej, od wewnątrz
drzwi gładkie

* szklana aplikacja od strony
zewnętrznej, od wewnątrz
drzwi gładkie

brak możliwości skrótu

niedostępny rozmiar 80N

brak możliwości skrótu

czarny lacobel*
cena: 1999 zł
* szklana aplikacja od strony
zewnętrznej, od wewnątrz
drzwi gładkie

Podane ceny są sugerowanymi cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
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Ud od 1,3 [W/m2K]

Rw = 28 dB (drzwi pełne)

OP-0-S01

OP-0-S02

OP-0-S03

Antracyt Deszczowy

Antracyt Deszczowy

Antracyt Deszczowy

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

lacobel beton
od wewnątrz ramka INOX
cena: 2999 zł

lacobel beton
od wewnątrz ramka INOX
cena: 3699 zł

czarny lacobel
od wewnątrz ramka INOX
cena: 3399 zł

→ czarny lacobel
od wewnątrz ramka INOX
cena: 2999 zł

→ czarny lacobel
od wewnątrz ramka INOX
cena: 3699 zł

brak możliwości skrótu

niedostępny rozmiar 80N

brak możliwości skrótu

Drzwi dostępne w kolorach:
Antracyt Ciemny

Antracyt Deszczowy

Biały

Dąb Rustical

Dąb Sonoma

Dąb Złoty

Mahoń

Orzech Ciemny

Wenge

Winchester

drzwi zewnętrzne O P T I M A

OP-2-00

OP-2-IN14

OP-2-A10

Winchester

Winchester

Winchester

drzwi pełne

drzwi przeszklone

drzwi pełne

cena:1499 zł

→ decormat paski
cena: 2599 zł

aplikacja INOX

lustro weneckie
cena: 2499 zł

dwustronna
cena: 1899 zł

brak możliwości skrótu

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Antracyt Ciemny
Dąb Złoty
Orzech Ciemny
Winchester

Antracyt Ciemny
Dąb Złoty
Orzech Ciemny
Winchester

Antracyt Ciemny
Dąb Złoty
Orzech Ciemny
Winchester

OP-0-S02

OP-0-IN05

OP-0-IN05

Biały

Biały

Biały

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

lacobel beton
od wewnątrz ramka INOX
cena: 3699 zł

lustro weneckie
cena: 2299 zł

lustro weneckie
cena: 2299 zł

decormat smuga
cena: 2399 zł

→ decormat smuga
cena: 2399 zł

→ czarny bewel
cena: 2499 zł

czarny bewel
cena: 2499 zł

brak możliwości skrótu

brak możliwości skrótu

→ czarny lacobel
od wewnątrz ramka INOX
cena: 3699 zł

niedostępny rozmiar 80N

Podane ceny są sugerowanymi cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
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PRZESZKLENIA

P05

IN09

satyna Megres

czarny bewel

IN07
czarny bewel

Ilość i rodzaj modułów zależy od wybranego modelu drzwi.
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TE-2-IN14
Antracyt Ciemny
drzwi przeszklone
decormat paski
cena: 3599 zł
+ naświetle boczne 50 cm
cena: 2469 zł

TERMA

Podane ceny są sugerowanymi cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
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Dobrze wiemy jak ważne jest oszczędzanie energii. Drzwi z serii TERMA to najlepsze rozwiązanie dla twojego domu!
Ciepłe skrzydło o grubości 72 mm wypełnione pianą poliuretanową, w komplecie z energooszczędną ościeżnicą drewniano-stalową
to przenikalność cieplna Ud od 1,0 [W/m2K].
Zamek listwowy najwyższej jakości w połączeniu z wkładką klasy B i szyldem AXA, zapewnią Twojej rodzinie komfort i bezpieczeństwo.

szerokość

wysokość
skrzydła
w przyldze
Hw [mm]

szerokość
skrzydła
w przyldze
Hw [mm]

wymiar
w świetle
ościeżnicy
Sp [mm]

całkowita wysokość ościeżnicy

całkowita szerokość ościeżnicy

wysokość otworu montażowego [mm]

szerokość otworu montażowego [mm]

ościeżnica
TERMA 72

ościeżnica
aluminiowa

ościeżnica
TERMA 72

Ho = Hc
90E
100E*

2024

So = Sc

901

2080

2089

1011

1029

wymiar otworu montażowego

2090

2100

1030

1050

2080

2089

1111

1129

2090

2100

1130

1150

2024

921

ościeżnica
aluminiowa

1021

1001

wymiar otworu montażowego

* wymiar dostępny na specjalne zamówienie za dopłatą 250 zł netto

Schemat ościeżnicy aluminiowej i TERMA (przekrój pionowy i poprzeczny).

drzwi zewnętrzne T E R M A

Przekrój profilu ościeżnicy drewniano-stalowej TERMA.

IPORTI Terma - od 2399 zł netto.

Dostępne wymiary: 90E (standard), 100E* (dopłata 250 zł netto).

W komplecie:

Dopłaty:

drzwi o grubości 72 mm z blachy pokrytej laminatem PCV
wypełnienie termoizolacyjne pianą poliuretanową

ościeżnica aluminiowa z przegrodą termiczną
(występuje tylko w kolorach Antracyt Ciemny, Dąb Złoty, Orzech Ciemny)

zamek listwowy WINKHAUS

wkładka WILKA atestowana w klasie C (satyna lub mosiądz)

50 zł

3 bolce antywyważeniowe

klamka AXA Haga w kolorze F4 (stare złoto)

20 zł

3 zawiasy

klamka AXA Haga w kolorze F8 (czarny)

40 zł

ościeżnica energooszczędna drewniano-stalowa TERMA 72

klamko-pochwyt AXA Haga w kolorze F6 (inox)

40 zł

regulowany zaczep zamka

pochwyt / antaba 100 cm

459 zł

uszczelnienie w skrzydle i ościeżnicy

pochwyt / antaba 150 cm

499 zł

próg stalowy

elektrozaczep w ościeżnicy

220 zł

klamka AXA Haga kolor F6 (inox)

element ochronny kopniak z blachy (inox)

100 zł

wkładka WILKA atestowana w klasie B – 5 kluczy
(satyna lub mosiądz)

okapnik

100 zł

649 zł

20 zł

wizjer
* niedostępne w kolorze Dąb Sonoma i Winchester

Przekrój profilu ościeżnicy aluminiowej.

Drzwi IPORTI Terma nie można skracać!

Podane ceny są sugerowanymi cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
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Ud od 1,0 [W/m2K]

Rw = 30 dB (drzwi pełne)

TE-0-00

TE-0-IN01A

Wenge

Wenge

TE-0-IN01B
Wenge

drzwi pełne

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

cena: 2399 zł

→ lustro weneckie
cena: 3199 zł

→ lustro weneckie
cena: 3199 zł

decormat smuga
cena: 3299 zł

decormat smuga
cena: 3299 zł

czarny bewel
cena: 3399 zł

czarny bewel
cena: 3399 zł

+ element
zabezpieczający
kopniak
dopłata: 100 zł

Drzwi dostępne w kolorach:
Antracyt Ciemny

Antracyt Deszczowy

Biały

Dąb Rustical

Dąb Złoty

Orzech Ciemny

Wenge

Winchester

drzwi zewnętrzne T E R M A

TE-0-P01

TE-0-P02

TE-0-P03

Dąb Rustical

Dąb Rustical

Dąb Rustical

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

lustro weneckie
cena: 3399 zł

lustro weneckie
cena: 3299 zł

lustro weneckie
cena: 3099 zł

→ czarny bewel
cena: 3599 zł

→ czarny bewel
cena: 3499 zł

→ czarny bewel
cena: 3299 zł

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dąb Rustical
Dąb Złoty
Orzech Ciemny
Winchester

Dąb Rustical
Dąb Złoty
Orzech Ciemny
Winchester

Dąb Rustical
Dąb Złoty
Orzech Ciemny
Winchester

TE-1-00

TE-1-P04

TE-1-P05

Orzech Ciemny

Orzech Ciemny

Orzech Ciemny

drzwi pełne

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

cena: 2499 zł

lustro weneckie
cena: 2799 zł

lustro weneckie
cena: 2899 zł
→ satyna Megres
cena: 2999 zł

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dąb Rustical
Dąb Złoty
Orzech Ciemny
Winchester

Dąb Rustical
Dąb Złoty
Orzech Ciemny
Winchester

Dąb Rustical
Dąb Złoty
Orzech Ciemny
Winchester

Podane ceny są sugerowanymi cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
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Ud od 1,0 [W/m2K]

Rw = 30 dB (drzwi pełne)

TE-0-IN08

TE-0-IN09

TE-0-IN10

Antracyt Deszczowy

Antracyt Deszczowy

Antracyt Deszczowy

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

lustro weneckie
cena: 3499 zł

lustro weneckie
cena: 3399 zł

lustro weneckie
cena: 3599 zł

decormat smuga
cena: 3599 zł

→ czarny bewel
cena: 3599 zł

→ czarny bewel
cena: 3799 zł

→ czarny bewel
cena: 3699 zł

niedostępny rozmiar 80N

Drzwi dostępne w kolorach:
Antracyt Ciemny

Antracyt Deszczowy

Biały

Dąb Rustical

Dąb Złoty

Orzech Ciemny

Wenge

Winchester

drzwi zewnętrzne T E R M A

TE-0-IN02

TE-0-IN03

TE-0-IN04

Antracyt Ciemny

Antracyt Ciemny

Antracyt Ciemny

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

lustro weneckie
cena: 3499 zł

lustro weneckie
cena: 3399 zł

lustro weneckie
cena: 3299 zł

→ czarny bewel
cena: 3699 zł

decormat smuga
cena: 3499 zł

→ czarny bewel
cena: 3499 zł

→ czarny bewel
cena: 3599 zł

TE-0-IN05

TE-0-IN06

Winchester

Winchester

TE-0-IN07
Winchester

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

lustro weneckie
cena: 3299 zł

→ lustro weneckie
cena: 3499 zł

lustro weneckie
cena: 3499 zł

→ decormat smuga
cena: 3399 zł

czarny bewel
cena: 3699 zł

→ czarny bewel
cena: 3699 zł

czarny bewel
cena: 3499 zł

Podane ceny są sugerowanymi cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
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Ud od 1,0 [W/m2K]

Rw = 30 dB (drzwi pełne)

TE-0-A1

TE-0-A2

Biały

Biały

TE-0-A3
Biały

drzwi pełne

drzwi pełne

drzwi pełne

aplikacja INOX
dwustronna

aplikacja INOX
dwustronna

aplikacja INOX
dwustronna

cena: 2799 zł

cena: 2799 zł

cena: 2799 zł

Drzwi dostępne w kolorach:
Antracyt Ciemny

Antracyt Deszczowy

Biały

Dąb Rustical

Dąb Złoty

Orzech Ciemny

Wenge

Winchester

drzwi zewnętrzne T E R M A

TE-0-A4

TE-0-A5

TE-0-A6

Dąb Rustical

Dąb Rustical

Dąb Rustical

drzwi pełne

drzwi pełne

drzwi pełne

aplikacja INOX
dwustronna

aplikacja INOX
dwustronna

aplikacja INOX
dwustronna

cena: 2799 zł

cena: 2799 zł

cena: 2799 zł

TE-0-A7

TE-0-A8

TE-0-A9

Wenge

Wenge

Wenge

drzwi pełne

drzwi pełne

drzwi pełne

aplikacja INOX
dwustronna

aplikacja INOX
dwustronna

aplikacja INOX
dwustronna

cena: 2799 zł

cena: 2799 zł

cena: 2799 zł

Podane ceny są sugerowanymi cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
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Ud od 1,0 [W/m2K]

Rw = 30 dB (drzwi pełne)

TE-0-S01

TE-0-S02

TE-0-AS01

Antracyt Deszczowy

Antracyt Deszczowy

Antracyt Deszczowy

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

drzwi pełne

→ lacobel beton
od wewnątrz ramka INOX
cena: 3999 zł

→ lacobel beton
od wewnątrz ramka INOX
cena: 4699 zł

→ lacobel beton*
cena: 2999 zł

czarny lacobel
od wewnątrz ramka INOX
cena: 3999 zł

czarny lacobel
od wewnątrz ramka INOX
cena: 4699 zł

czarny lacobel*
cena: 2999 zł
* szklana aplikacja od
strony zewnętrznej, od
wewnątrz drzwi gładkie

niedostępny rozmiar 80N

Drzwi dostępne w kolorach:
Antracyt Ciemny

Antracyt Deszczowy

Biały

Dąb Rustical

Dąb Złoty

Orzech Ciemny

Wenge

Winchester

drzwi zewnętrzne T E R M A

TE-0-AS01

TE-0-AS02

TE-0-AS03

Winchester

Winchester

Winchester

drzwi pełne

drzwi pełne

drzwi pełne

lacobel beton*
cena: 2999 zł

lacobel beton*
cena: 3499 zł

czarny lacobel*
cena: 3199 zł

→ czarny lacobel*
cena: 2999 zł

→ czarny lacobel*
cena: 3499 zł

* szklana aplikacja od strony
zewnętrznej, od wewnątrz
drzwi gładkie

* szklana aplikacja od strony
zewnętrznej, od wewnątrz
drzwi gładkie

* szklana aplikacja od strony
zewnętrznej, od wewnątrz
drzwi gładkie

niedostępny rozmiar 80N

TE-0-S01

TE-0-S02

Biały

Biały

TE-0-S03
Biały

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

lacobel beton
od wewnątrz ramka INOX
cena: 3999 zł

lacobel beton
od wewnątrz ramka INOX
cena: 4699 zł

czarny lacobel
od wewnątrz ramka INOX
cena: 4399 zł

→ czarny lacobel
od wewnątrz ramka INOX
cena: 3999 zł

→ czarny lacobel
od wewnątrz ramka INOX
cena: 4699 zł

niedostępny rozmiar 80N

Podane ceny są sugerowanymi cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
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Ud od 1,0 [W/m2K]

Rw = 30 dB (drzwi pełne)

TE-0-IN11

TE-0-IN12

Dąb Złoty

Dąb Złoty

TE-0-IN13
Dąb Złoty

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

lustro weneckie
cena: 3999 zł

→ lustro weneckie
cena: 3499 zł

lustro weneckie
cena: 3399 zł

→ czarny bewel
cena: 4199 zł

czarny bewel
cena: 3699 zł

→ czarny bewel
cena: 3599 zł

Drzwi dostępne w kolorach:
Antracyt Ciemny

Antracyt Deszczowy

Biały

Dąb Rustical

Dąb Złoty

Orzech Ciemny

Wenge

Winchester

drzwi zewnętrzne T E R M A

TE-2-00

TE-2-IN14

TE-2-A10

Orzech Ciemny

Orzech Ciemny

Orzech Ciemny

drzwi pełne

drzwi przeszklone

drzwi pełne

cena: 2499 zł

→ decormat paski
cena: 3599 zł

aplikacja INOX
dwustronna

lustro weneckie
cena: 3499 zł

cena: 2899 zł

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Antracyt Ciemny
Dąb Złoty
Orzech Ciemny
Winchester

Antracyt Ciemny
Dąb Złoty
Orzech Ciemny
Winchester

Antracyt Ciemny
Dąb Złoty
Orzech Ciemny
Winchester

Podane ceny są sugerowanymi cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
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NAŚWIETLA

NAŚWIETLA ALUMINIOWE BOCZNE I GÓRNE

TE-2-IN14

→
→
→
→

Antracyt Ciemny
drzwi przeszklone
z naświetlem bocznym

można je stosować z drzwiami TERMA z ościeżnicą aluminiową (dostępna za dopłatą)
można łączyć naświetla górne z bocznymi
cena drzwi z naświetlami to cena wybranych drzwi TERMA + dopłata za ościeżnicę aluminiową + cena naświetla według tabeli
naświetla występują z trzema rodzajami przeszkleń:
- lustro weneckie
- reflex
- piaskowana z paskami przeźroczystymi

Naświetla boczne do drzwi TERMA z ościeżnicą aluminiową:
wysokość [mm]

2090

szerokość [mm]
200

300

400

500

1939 zł

2139 zł

2369 zł

2469 zł

Naświetla górne do drzwi TERMA z ościeżnicą aluminiową:
wysokość [mm]

200

szerokość [mm]
90E - 1030

100E - 1130

1230

1330

1430

1530

1630

1730

1830

1930

2030

2130

1439 zł

1489 zł

1539 zł

1589 zł

1639 zł

1689 zł

1739 zł

1789 zł

1839 zł

1889 zł

1939 zł

1989 zł

300

1539 zł

1589 zł

1689 zł

1739 zł

1789 zł

1919 zł

1969 zł

2039 zł

2139 zł

2189 zł

2239 zł

2289 zł

400

1639 zł

1689 zł

1839 zł

1889 zł

1939 zł

2089 zł

2139 zł

2189 zł

2239 zł

2289 zł

2339 zł

2389 zł

500

1739 zł

1789 zł

1989 zł

2039 zł

2089 zł

2189 zł

2269 zł

2389 zł

2439 zł

2489 zł

2539 zł

2589 zł

Drzwi z naświetlami aluminiowymi dostępne w kolorach:
Antracyt Ciemny

Dąb Złoty

Orzech Ciemny

Podane ceny są sugerowanymi cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
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SP-2-A10
Dąb Złoty
drzwi pełne
cena: 2699 zł

+ klamka i szyld AXA Royal Flex
w kolorze F4 (stare złoto)
dopłata: 30 zł

SPECTRA
Podane ceny są sugerowanymi cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
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Dbasz o siebie, o rodzinę, zadbaj też o bezpieczeństwo Twojego domu - wybierz drzwi antywłamaniowe
klasy RC3. Seria SPECTRA to także niezawodne rozwiązanie dla osób ceniących ciszę, dzięki specjalnemu
wkładowi akustycznemu uzyskały izolacyjność Rw (C; Ctr) = 43dB! System zamka centralnego, wkładki
antywłamaniowe klasy B i szyldy AXA klasy 3, poczuj się bezpiecznie!

szerokość

80N
90E
100E*

wysokość ościeżnicy przy gotowej
podłodze

całkowita szerokość ościeżnicy

wysokość otworu montażowego [mm]

szerokość otworu montażowego [mm]

wysokość
skrzydła
w przyldze
Hw [mm]

szerokość
skrzydła
w przyldze
Sw [mm]

wymiar
w świetle
ościeżnicy
Sp [mm]

Ho

Hc

Ho = Hc

So

Sc

So = Sc

2024

785

764

2065

2080

2075

844

874

864

wymiar otworu montażowego

2075

2090

2085

865

895

885

901

2065

2080

2075

981

1011

1001

wymiar otworu montażowego

2075

2090

2085

1000

1030

1020

2065

2080

2075

1081

1111

1101

2075

2090

2085

1100

1130

1120

2024

2024

921

1021

1001

wymiar otworu montażowego

ościeżnica C
asymetryczna

* wymiar dostępny na specjalne zamówienie za dopłatą 250 zł netto

ościeżnica B
symetryczna

ościeżnica C
asymetryczna

ościeżnica B
symetryczna

Schemat ościeżnicy B (przekrój pionowy i poprzeczny).

Schemat ościeżnicy C (przekrój pionowy i poprzeczny).

drzwi zewnętrzne S P E C T R A

Przekrój profilu ościeżnicy stalowej C (standard).

IPORTI Spectra - od 2199 zł netto.

Dostępne wymiary: 80N i 90E (standard), 100E* (dopłata 250 zł netto).

W komplecie:

Dopłaty:

drzwi o grubości 55 mm z blachy pokrytej laminatem PCV

ościeżnica symetryczna B w kolorze skrzydła

40 zł

wypełnienie wkładem akustycznym

ościeżnica asymetryczna C malowana w kolorze RAL 9007

40 zł

system zamka centralnego z 9 ryglami

wkładki WILKA atestowane w klasie C – system 1-klucza (satyna lub mosiądz)

50 zł

zamek dodatkowy 3-ryglowy

klamka i szyld AXA Royal Flex w kolorze F4 (stare złoto)

30 zł

3 bolce antywyważeniowe

klamka i szyld AXA Royal Flex w kolorze F8 (czarny)

50 zł

3 zawiasy trójdzielne

klamko-pochwyt AXA Haga w kolorze F6 (inox)

100 zł

ościeżnica stalowa asymetryczna C

element ochronny kopniak z blachy (inox)

100 zł

uszczelnienie w skrzydle i ościeżnicy

okapnik

100 zł

próg stalowy

wizjer

klamka i szyld antywłamaniowy AXA Royal Flex kolor F6 (inox)

skrót drzwi do 50 mm (opcja dla wybranych modeli)

wkładki WILKA atestowane w klasie B – system 1-klucza
(satyna lub mosiądz)

Przekrój profilu ościeżnicy stalowej B.

20 zł
100 zł

* niedostępne w kolorze Dąb Sonoma i Winchester

Podane ceny są sugerowanymi cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
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Ud od 1,1 [W/m2K]

Rw = 43 dB

drzwi antywłamaniowe

SP-2-00

SP-2-A10

Dąb Złoty

Dąb Złoty

SP-3-00
Dąb Złoty

drzwi pełne

drzwi pełne

drzwi pełne

cena: 2299 zł

aplikacja INOX
dwustronna

cena: 2299 zł

cena: 2699 zł

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Antracyt Ciemny
Dąb Złoty
Orzech Ciemny
Winchester

Antracyt Ciemny
Dąb Złoty
Orzech Ciemny
Winchester

Dąb Złoty
Orzech Ciemny
Winchester

Drzwi dostępne w kolorach:
Antracyt Ciemny

Biały

Dąb Rustical

Dąb Sonoma

Dąb Złoty

Mahoń

Orzech Ciemny

Wenge

Winchester

drzwi zewnętrzne S P E C T R A

SP-0-A1

SP-0-A2

Mahoń

Mahoń

SP-0-A3
Mahoń

drzwi pełne

drzwi pełne

drzwi pełne

aplikacja INOX
dwustronna

aplikacja INOX
dwustronna

aplikacja INOX
dwustronna

cena: 2599 zł

cena: 2599 zł

cena: 2599 zł

brak możliwości skrótu

brak możliwości skrótu

brak możliwości skrótu

SP-0-A6

SP-0-A8

SP-0-A9

Winchester

Winchester

Winchester

drzwi pełne

drzwi pełne

drzwi pełne

aplikacja INOX
dwustronna

aplikacja INOX
dwustronna

aplikacja INOX
dwustronna

cena: 2599 zł

cena: 2599 zł

cena: 2599 zł

brak możliwości skrótu

brak możliwości skrótu

Podane ceny są sugerowanymi cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
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Ud od 1,1 [W/m2K]

Rw = 43 dB

drzwi antywłamaniowe

SP-0-00

SP-0-A4

SP-0-A5

Dąb Sonoma

Dąb Sonoma

Dąb Sonoma

drzwi pełne

drzwi pełne

drzwi pełne

cena: 2199 zł

aplikacja INOX
dwustronna

aplikacja INOX
dwustronna

cena: 2599 zł

cena: 2599 zł

Drzwi dostępne w kolorach:
Antracyt Ciemny

Biały

Dąb Rustical

Dąb Sonoma

Dąb Złoty

Mahoń

Orzech Ciemny

Wenge

Winchester

drzwi zewnętrzne S P E C T R A

SP-0-AS01

SP-0-AS02

Białe

Białe

SP-0-AS03
Białe

drzwi pełne

drzwi pełne

drzwi pełne

lacobel beton*
cena: 2799 zł

lacobel beton*
cena: 3299 zł

czarny lacobel*
cena: 2999 zł

→ czarny lacobel*
cena: 2799 zł

→ czarny lacobel*
cena: 3299 zł

* szklana aplikacja od
strony zewnętrznej, od
wewnątrz drzwi gładkie

* szklana aplikacja od
strony zewnętrznej, od
wewnątrz drzwi gładkie

* szklana aplikacja od
strony zewnętrznej, od
wewnątrz drzwi gładkie

brak możliwości skrótu

niedostępny rozmiar 80N

brak możliwości skrótu

Podane ceny są sugerowanymi cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
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AKCESORIA
drzwi antywłamaniowe

OPTIMA

kolor F6 (inox)

kolor F4 (stare złoto)

kolor F8 (czarny)

standard

dopłata (strona 5)

dopłata (strona 5)

kolor F6 (inox)

kolor F4 (stare złoto)

kolor F8 (czarny)

kolor F6 (inox)

standard

dopłata (strona 19)

dopłata (strona 19)

dopłata (strona 5, 19)

kolor F6 (inox)

kolor F4 (stare złoto)

kolor F8 (czarny)

standard

dopłata (strona 33)

dopłata (strona 33)

TERMA

pochwyt / antaba 100cm i 150 cm

SPECTRA

WYCIĄG Z WARUNKÓW GWARANCJI NA DRZWI MARKI IPORTI
IPORTI udziela gwarancji na swoje produkty na okres 60 miesięcy (5 lat) tylko przy montażu drzwi wykonanym przez Autoryzowaną Grupę Montażową.
Reklamacje przyjmowane są na piśmie na adres firmy lub pocztą elektorniczną na adres reklamacje@iporti.pl.
Oględzin reklamowanego towaru dokonuje sprzedawca, który wypełnia i przesyła protokół reklamacyjny do producenta.
Usunięcie wad produktu nastąpi niezwłocznie w terminie dogodnym dla obu stron.
Użytkownik drzwi zobowiązany jest do wykonania przeglądu okresowego produktu w okresie pomiędzy 24 a 30 miesiącem użytkowania.
Przeglądu dokonuje producent lub Autoryzowana Grupa Montażowa na zlecenie i koszt użytkownika.
Drzwi powinny być zamontowane w miejscu zadaszonym, uniemożliwiającym bezpośrednie działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych.
Użytkownik traci gwarancję w przypadku:
→ utraty karty gwarancyjnej podpisanej przez Autoryzowaną Grupę Montażową i dowodu zakupu
→ nie wykonania przeglądu okresowego produktu
→ nie zgłoszenia wady produktu w okresie 14 dni od jej zauważenia
Gwarancja nie obejmuje:
→ wad jawnych i widocznych oraz niezgodności towaru z zamówieniem zgłoszonych po zamontowaniu towaru
→ drzwi montowanych lub przerabianych we własnym zakresie
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
Kompletne i szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej produktu.

Podane ceny są sugerowanymi cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
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