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Prześledzenie historii drzwi, wraz z bogactwem form pojawiających się na przestrzeni wieków, może być zajęciem 
arcyciekawym. Zdają sobie z tego sprawę współcześni projektanci, którzy zaspokajając różnorodne gusta swoich klientów, 
chętnie szukają inspiracji w przeszłości. Stąd bogactwo i różnorodność ofert charakteryzujących się, niestety często, 
przerostem formy nad treścią. 

Jeżeli wyjdziemy z założenia, że drzwi są obrazem styku dwóch obszarów, tego co wewnątrz i tego co na zewnątrz zbliżymy 
się do idei Waltera Gropiusa, twórcy Bauhausu, który głosił, że przedmiot powinien być zarówno ładny jak i funkcjonalny. 
Zbliżymy się także do poglądów F.L. Wrighta stojącego na stanowisku, że przedmiot powinien się komponować i zespalać  
z otoczeniem. Będziemy blisko założeń Corbusiera czy Miesa van der Rohe, który stał się ojcem duchowym minimalizmu  
i brutalizmu. To jego słynny aforyzm „mniej znaczy więcej” przychodzi na myśl, kiedy patrzy się na drzwi zaprojektowane 
przez Dział Projektowy firmy Porta KMI Poland, któremu zdawały się przyświecać główne założenia wybitnych mistrzów. 
Są to drzwi wyrafinowane w swej wizualnej prostocie i wręcz renesansowej harmonii. Prezentują piękno, elegancję i siłę 
która jest jakby nie było czynnikiem dość istotnym przy projektowaniu granicy domu w którym mamy się czuć bezpiecznie. 
Funkcjonują jak gdyby były syntezą głównych zasad życia.  
Ich konstrukcja zgodna z zasadą L.H. Sullivana, że forma wynika z funkcji, sprawia że takie drzwi będą się komponować 
zarówno z budynkiem, wnętrzem oraz całym jego otoczeniem. 

Dzisiejszy świat boryka się z wieloma problemami, nie tylko natury politycznej czy społecznej ale i energetycznej.  
Wydatki na energię są coraz większe co niejednokrotnie doprowadza do skomplikowanych sytuacji ekonomicznych, które 
dotykają nie tylko rządy państw ale i przeciętnego obywatela. Oszczędność energii nie jest już tylko ekologiczną modą – staje 
się ona wymogiem. Wymogiem, który staje się normą. Doskonale zdają sobie z tego sprawę twórcy drzwi w Porta KMI Poland.  
Odpowiedzią na ekologiczne i energetyczne normy stają się coraz częściej domy pasywne.  
Ten nowy typ budownictwa powstały w Niemczech zapoczątkowany został przez niemieckiego fizyka Wolfganga Feista  
a odpowiedzialny za rozwój i promocję tego typu budownictwa jest Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt. 

Firma Porta KMI Poland przygotowała ofertę dostosowaną do najbardziej wymagających norm domów pasywnych 
właśnie, które reprezentowane są przez linię drzwi ECO. One to w odróżnieniu od drzwi budownictwa standardowego 
posiadają współczynnik Ud = 0,7 [W/m2K] w modelach z kolekcji PORTA Eco POLAR PASSIVE. Dodatkowo w serii drzwi 
Eco stosuje się innowacyjnie zaprojektowane ciepłe progi. Taka innowacja konstrukcji progu polega na wykonaniu go 
z materiału izolacyjnego o podwyższonych parametrach izolacji ciepła. W celu podniesienia żywotności części progu 
narażone na uszkodzenie zabezpieczane są profilami ze stali nierdzewnej. Dodatkowo próg pozbawiony jest wszelkich 
mostków termicznych. Ogromny wpływ na efektywność energetyczną drzwi ma zastosowanie odpowiednich materiałów 
izolacyjnych w konstrukcji drzwi. Nie mniej istotne jest odpowiednie uszczelnienie drzwi na całym ich obwodzie oraz 
zastosowanie odpowiednich termoizolacyjnych przeszkleń. Jednakże tylko właściwe wykonanie montażu zapewnia 
znaczące podniesienie parametrów izolacji cieplnej i uzyskanie paroszczelności. Etap ten jest wyjątkowo istotny przy 
założeniach domu pasywnego, gdzie stosowany system wentylacji jest połączony z odzyskiem ciepła z powietrza 
wyprowadzanego z budynku. 

Chcąc dokonać podsumowania należy podkreślić, że drzwi firmy Porta KMI Poland są konglomeratem nie tylko wyjątkowo 
szlachetnego wzornictwa osadzonego w tradycji i rzucającego pomost ku nowoczesnej stylistyce, ale odzwierciadlają też 
najnowsze trendy techniczne zapewniając odbiorcom bezpieczeństwo na każdej płaszczyźnie potrzeb związanych z tym 
jakże nieskomplikowanym w zasadzie swojego działania przedmiocie jakim są drzwi. Innego wyjścia nie ma.

JAKOść POTWIERDZONA 
PRZEZ EKSPERTA
Drzwi, zgodnie ze swym przeznaczeniem stanowią przejście i granicę zarazem. Mogą być otwarte,  
albo zamknięte. Trzeciego wyjścia nie ma – to proste i w tej nieskomplikowanej sytuacji tkwi piękno.

dr Witold Skrzypek 
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
Stypendysta Ecole le Beaux – Art w Saint Etienne,

Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki.

WWW.PORTA.COM.PL
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INNOWACyJNA 
ECO TECHNOLOGIA

Energooszczędność pozwala 
obniżyć w znaczny sposób 

koszty związane  
z ogrzewaniem pomieszczeń.

Jakość na lata,
3 lata gwarancji.

Gwarancja jakości. 
Drzwi z kolekcji Eco  

wykonane są  
z klejonki  

drewna dębowego.
Budowlana Marka 

Roku 2013

Innowacyjna technologia 
pasywna to najbardziej 

energooszczędne rozwiązanie  
w budownictwie.

Nowoczesne wzornictwo, 
sprawdzone rozwiązania.

Rozwiązania przyjazne
środowisku podczas

produkcji oraz w codziennym
użytkowaniu.

Najwyższa jakość
gwarantowana przez firmę

PORTA. Innowacyjna
technologia stworzona przez

specjalistów.

wArrAntY 
STANDARD

enerGY 
SAVING

PASSiVe 
STANDARD

eCO 
FRIENDLy

QUALitY 
100%

MOdern 
DESIGN

Innowacyjna Eco Technologia firmy PORTA to sześć głównych atutów, które definiują wysoki standard drzwi zewnętrznych. 
Jest to zestaw idealnie skrojonych wartości budujących najwyższą jakość. 
Drzwi z kolekcji Eco wykonane są z klejonki drewna dębowego i obłogowane okleiną naturalną.

Konsumencki 
Lider Jakości 2012

ZAUFALI NAM:
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BąDź EcO, 
OszczęDzAJ EnERgIę
skorzystaj z dofinansowania

Dodatkowych informacji o Programie udziela:

ZESPół WSPółPRACy Z INSTyTUCJAMI FINANSOWyMI
tel.: (22) 45 90 861, (22) 45 90 878, (22) 45 90 126,  
e-mail: dom@nfosigw.gov.pl

Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/ 
informacje-o-programie/

innowacyjna eco technologia firmy POrtA to zestaw najwyższej jakości materiałów i zaawansowanej technologii,  
który definiuje drzwi zewnętrzne klasy PREMIUM o współczynniku przenikalności od 0,7W/m2K. 
 
Według dyrektywy Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej domy, które rocznie zużywają  
na ogrzewanie < 40kWh/m2 to budynki energooszczedne, zaś < 15kWh/m2 to budownictwo pasywne.  
Jako ciekawostka domy w technologii standardowej zużywają w tym samym czasie >100kWh/m2. 
Dla drzwi zewnętrznych w budownictwie jednorodzinnym współczynnik Ud nie może przekroczyć 0,8W/m2K  
(I,II,III klasa klimatyczna) i 0,7W/m2K (IV,V klasa klimatyczna) dotyczy standardu NF15 oraz 1,3W/m2K dla standardu NF40. 

ruszyły dopłaty do budownictwa energooszczędnego! 

O programie
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby od końca 2020 r. wszystkie nowo powstające 
budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”. Nowy program priorytetowy ma na celu przygotowanie 
inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych, wykonawców do wymagań Dyrektywy. 
Będzie stanowił impuls dla rynku do zmiany sposobu wznoszenia budynków w Polsce i poza korzyściami finansowymi dla 
beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa. Jest to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia 
dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii. Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom 
jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa). 
Dofinansowanie będzie miało formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu  
lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia  
i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek.

Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię 
użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie ze wytycznymi NFOśiGW, oraz od spełnienia innych 
warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej. 
Szczegółowe wymagania określone są w Załączniku nr 3 do Programu. Program przyniesie korzyści dla gospodarstw domowych 
w postaci: dopłaty do kredytu, pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu 
budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego, niższych kosztów eksploatacji budynku, podniesienia 
wartości budynku. Budżet programu wynosi 300 mln zł. środki pozwolą na realizację ok. 12 tys. domów jednorodzinnych  
i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Wdrożenie programu przewidziane jest na lata 2013–2018, a wydatkowanie środków  
z nim związanych – do 31.12.2022 r.

ORIEnTAcyJny kOszT OgRzEwAnIA DOMów O POwIERzchnI 130 M2,  
wyBuDOwAnych w Różnych sTAnDARDAch EnERgETycznych, PRzy cEnAch PAlIw z ROku 2013 (I kwARTAł)

źródło ciepła Ekogroszek Pellety gaz  
ziemny

Olej  
opałowy

gaz  
płynny

Energia 
elektryczna

Koszt jednostkowy  
wytwarzania ciepła (zł/kWh) 0,2 0,24 0,27 0,38 0,42 0,49

Roczny koszt ogrzewania 
domu standardowego (zł) 3120 3744 4212 5928 6552 7644

Roczny koszt ogrzewania 
domu NF40 (zł) 1040 1248 1404 1976 2184 2548

Roczny koszt ogrzewania 
domu pasywnego (zł) 390 468 527 741 819 956

średnie wartości kosztów ogrzewania na podstawie obliczeń Producenta.

WWW.PORTA.COM.PL
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Zyski z bycia Eco mogą siegnąć  
kikunastu tysięcy złotych  
rocznie zaoszczędzonych  
na ogrzewaniu

PASSiVe 
STANDARD

Porta Saveenergy *

System ciepłego montażu eliminuje 
mostki termiczne, zabezpieczając 
jednocześnie konstrukcję izolacji 
termicznej budynku (na styku  
z ościeżnicą) przed penetracją  
wody i przemarzaniem.

* Zastrzeżona nazwa marketingowa.

Porta thermControl *
Zastrzeżona konstrukcja,  
najwyższej jakości komponenty 
(stal nierdzewna) gwarantują trwałość  
i wysoką estetykę na długie lata. 

QUALitY 
100%

enerGY 
SAVING

WWW.PORTA.COM.PL



6

eco POLAr PASSiVe 

PrÓG 
Ciepły próg  
Porta ThermControl *  

z przekładką 
termiczną wykonaną 
z wyselekcjonowanej 
klejonki dębowej, 
redukuje straty ciepła 
i zabezpiecza przed 
wyraszaniem pary 
wodnej. Zastrzeżona 
konstrukcja, najwyższej 
jakości komponenty 
(stal nierdzewna) 
gwarantują trwałość 
i wysoką estetykę na 
długie lata. 

Ud= 0.7
w/m2K

wsPółczynnIk 
PRzEnIkAlnOścI 

cIEPlnEJ

KOnStrUKCJA 
Konstrukcja płytowa 
wykonana z klejonki 

dębowej. Powierzchnia 
pokryta okleiną naturalną. 

Grubość skrzydła 80 mm. 
Trzy uszczelki po obwodzie. 

Wypełnienie wsadu wysokiej 
jakości ekspandowanym 

polistyrenem.

zAMeK 
Dwa zamki wielopunktowe,

Antywłamaniowe klasy 4 ENV.

OŚCieŻniCA 
Ościeżnica wykonana 
jest z klejonki dębowej
wielowarstwowej.  
Wręg francuski
od strony zawiasowej, 
który uniemożliwia 
wyważenie drzwi. 
 zAwiASY 3d

www.porta.com.pl/dm/ecopolarpassive.wmv

SzYBA + rAMKA 
Zestawy szybowe 

dwukomorowe  
o współczynniku 

U=0,5 W/m2K.
Ramka przeszklenia 
ze stali nierdzewnej.

WWW.PORTA.COM.PL

80  mm

3d
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PEłNE MODEL 1 MODEL  2 MODEL 3 MODEL 4 MODEL 5

Płaszczyzna skrzydła na całej swojej powierzchni stanowi jednorodną barierę przeciw 
warunkom atmosferycznym. Rama skrzydła wykonana jest   
z wielowarstwowej klejonki dębowej dodatkowo wzmocnionej ceownikami 
stalowymi. Powierzchnia drzwi zabezpieczona jest przed działaniem czynników 
atmosferycznych trójwarstwowym systemem lakierowania.

W wyposażeniu standardowym znajduje się ciepły próg Porta ThermControl*,  
który odporny jest na powstawanie mostków termicznych. 

CeChY SzCzeGÓLne drzwi 
drzwi posiadają zabezpieczenia antywłamaniowe w postaci zastosowanych

• zamków wielobolcowych klasy 4 ENV

• wręgu francuskiego od strony zawiasowej,  
  który uniemożliwia wyważenie drzwi 

• przeszklenia antywłamaniowego klasy P4

Drzwi wyposażone są w potrójny system uszczelkowania na styku ościeżnica 
skrzydło po całym obwodzie, który gwarantuje znakomitą odporność systemu na 
warunki atmosferyczne – wiatr, wodę oraz temperaturę.

Za pomocą specjalnych zawiasów 3D można ustawić szczelinę między skrzydłem  
a ościeżnicą w pionie i w poziomie oraz siłę dolegania skrzydła do ościeżnicy. 

W wersji drzwi otwieranych do wewnątrz skrzydło w standardzie wyposażone jest 
w okapnik, który eliminuje możliwość zalewania progu podczas opadów deszczu 
połączonych z silnymi wiatrami.

Wręg francuski to rozwiązanie polegające na specjalnym przygotowaniu profilu 
przylgi (inaczej wręgu) na całej jej długości, które powoduje że skrzydło zazębia się  
z ościeżnicą. Rozwiązanie to uniemożliwia próby wyważenia drzwi, nawet po 
przecięciu zawiasów, szczególnie ważne dla drzwi otwieranych na zewnątrz budynku.

Drzwi posiadają współczynnik przenikania ciepła od Ud =0,72 [W/m2K]  
dla drzwi referencyjnych. Szczegółowe parametry podano w tabeli na stronie 21.

DO DOMóW  
PASyWNyCH

3 499 | 4 303,77 3 999 | 4 918,77 3 999 | 4 918,77 3 999 | 4 918,77 3 999 | 4 918,77 3 899 | 4 795,77

WWW.PORTA.COM.PL

DRzwI EcO POlAR PAssIvE  
sPEłnIAJą wyMOgI  

sTAnDARDu nF 15 DOTyczy 
 MODElI PEłnych  
I PRzEszklOnych

ceny promocyjne** rozmiar „90”, „100”

DOPłATy  
• Zestaw z jednym naświetlem 1 649 | 2 028,27
• Zestaw z dwoma naświetlami 3 449 | 4 242,27

Ceny netto | brutto (PLN).
* Zastrzeżona nazwa marketingowa.

** Regulamin promocji dostępny pod adresem  
www.porta.com.pl/dm/regulamineco.pdfWymiary naświetli – patrz strona 21.
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PEłnE 
kolor: dąb 5
okucia: pochwyt prosty,  
klamka CORTES z uchwytem „gałka”

MODEl 3 + nAśwIETlA  
kolor: antracyt
okucia: pochwyt prosty, 
klamka CORTES z uchwytem „gałka”

PEłnE + nAśwIETlE  
kolor: dąb 5
okucia: pochwyt prosty, 
klamka CORTES z uchwytem „gałka”

MODEl 3  
kolor: antracyt
okucia: pochwyt prosty, 
klamka CORTES z uchwytem „gałka”

eco POLAr PASSiVe 

a     Wykonanie niestandardowe, realizowane przez Dział Kontraktów Porta.

Ud= 0.7
w/m2K

wsPółczynnIk 
PRzEnIkAlnOścI 

cIEPlnEJ

Możliwości i przykłady rozwiązań  
standardowych i kontraktowych.

WWW.PORTA.COM.PL
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MODEl 1 
kolor: a     RAL 6001
okucia: klamka CORTES  
z uchwytem standardowym

MODEl 2 
kolor: a     RAL 3000
okucia: klamka CORTES
z uchwytem standardowym

MODEl 4 + nAśwIETlA  
kolor: tabacco
okucia: klamka CORTES
z uchwytem standardowym

MODEl 3  
kolor: antracyt
okucia: pochwyt prosty, 
klamka CORTES z uchwytem „gałka”

MODEl 5  
kolor: dąb 4
okucia: klamka CORTES
z uchwytem standardowym

PASSiVe 
STANDARD

enerGY 
SAVING

eCO 
FRIENDLy

QUALitY 
100%

MOdern 
DESIGN

wArrAntY 
STANDARD

AKCeSOriA / patrz strona 19 
tABeLA rOzMiArÓw / patrz strona 21

dOStęPne KOLOrY / patrz strona 23 
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eco POLAr 

KOnStrUKCJA 
Konstrukcja płytowa 
wykonana z klejonki 

dębowej. Powierzchnia 
pokryta okleiną naturalną. 

Grubość skrzydła 68 mm. 
Dwie uszczelki po obwodzie. 
Wypełnienie wsadu wysokiej 

jakości ekspandowanym 
polistyrenem.

zAMeK 
Dwa zamki wielopunktowe,

Antywłamaniowe klasy 4 ENV.

SzYBA + rAMKA 
Zestawy szybowe 

dwukomorowe  
o współczynniku 

U=0,5 W/m2K.
Ramka przeszklenia 
ze stali nierdzewnej.

OŚCieŻniCA 
Ościeżnica wykonana 
jest z klejonki dębowej
wielowarstwowej.  
Wręg francuski
od strony zawiasowej, 
który uniemożliwia 
wyważenie drzwi. 
 zAwiASY 3d

Ud= 0.8
w/m2K

wsPółczynnIk 
PRzEnIkAlnOścI 

cIEPlnEJ

WWW.PORTA.COM.PL

68  mm

www.porta.com.pl/dm/ecopolar.wmv

PrÓG 
Ciepły próg  
Porta ThermControl *  

z przekładką 
termiczną wykonaną 
z wyselekcjonowanej 
klejonki dębowej, 
redukuje straty ciepła 
i zabezpiecza przed 
wyraszaniem pary 
wodnej. Zastrzeżona 
konstrukcja, najwyższej 
jakości komponenty 
(stal nierdzewna) 
gwarantują trwałość 
i wysoką estetykę na 
długie lata. 

3d
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Płaszczyzna skrzydła na całej swojej powierzchni stanowi jednorodną barierę 
przeciw warunkom atmosferycznym. Rama skrzydła wykonana jest  
z wielowarstwowej klejonki dębowej dodatkowo wzmocnionej ceownikami 
stalowymi. Powierzchnia drzwi zabezpieczona jest przed działaniem czynników 
atmosferycznych trójwarstwowym systemem lakierowania.

W wyposażeniu standardowym znajduje się ciepły próg Porta ThermControl*, 
który odporny jest na powstawanie mostków termicznych. 

CeChY SzCzeGÓLne drzwi 
drzwi posiadają zabezpieczenia antywłamaniowe w postaci zastosowanych

• zamków wielobolcowych klasy 4 ENV

• wręgu francuskiego od strony zawiasowej,  
   który uniemożliwia wyważenie drzwi 

• przeszklenia antywłamaniowego klasy P4

Drzwi wyposażone są w podwójny system uszczelkowania na styku ościeżnica 
skrzydło po całym obwodzie, który gwarantuje znakomitą odporność systemu na 
warunki atmosferyczne – wiatr, wodę oraz temperaturę.

Za pomocą specjalnych zawiasów 3D można ustawić szczelinę między skrzydłem 
a ościeżnicą w pionie i w poziomie oraz siłę dolegania skrzydła do ościeżnicy. 
W wersji drzwi otwieranych do wewnątrz skrzydło w standardzie wyposażone jest 
w okapnik, który eliminuje możliwość zalewania progu podczas opadów deszczu 
połączonych z silnymi wiatrami.

Wręg francuski to rozwiązanie polegające na specjalnym przygotowaniu profilu 
przylgi (inaczej wręgu) na całej jej długości, które powoduje że skrzydło zazębia 
się z ościeżnicą. Rozwiązanie to uniemożliwia próby wyważenia drzwi, nawet 
po przecięciu zawiasów, szczególnie ważne dla drzwi otwieranych na zewnątrz 
budynku.

Drzwi posiadają współczynnik przenikania ciepła od Ud =0,82 [W/m2K]  
dla drzwi referencyjnych. Szczegółowe parametry podano w tabeli na stronie 21.

BĄDŹ ECO,
OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ

WWW.PORTA.COM.PL

DRzwI EcO POlAR  
sPEłnIAJą wyMOgI  

sTAnDARDu nF 15  
(MODEl PEłny)
nF 40 (MODElE  
PRzEszklOnE)

PEłNE MODEL 1 MODEL  2 MODEL 3 MODEL 4 MODEL 5

2 999 | 3 688,77 3 599 | 4 426,77 3 599 | 4 426,77 3 599 | 4 426,77 3 599 | 4 426,77 3 199 | 3 934,77

ceny promocyjne** rozmiar „90”, „100”

DOPłATy  
• Zestaw z jednym naświetlem 1 649 | 2 028,27
• Zestaw z dwoma naświetlami 3 449 | 4 242,27

Ceny netto | brutto (PLN).
* Zastrzeżona nazwa marketingowa.

** Regulamin promocji dostępny pod adresem  
www.porta.com.pl/dm/regulamineco.pdfWymiary naświetli – patrz strona 21.
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eco POLAr 

PEłnE 
kolor: dąb 6
okucia: pochwyt gięty,  
klamka GLOBER z uchwytem „gałka”

MODEl 2 + nAśwIETlE PEłnE  
kolor: dąb 5
okucia: klamka CORTES z uchwytem standardowym

MODEl 1  
kolor: dąb 3
okucia: klamka CORTES z uchwytem „gałka”

MODEl 3  
kolor: a     RAL 8023
okucia: pochwyt prosty,  
klamka CORTES z uchwytem „gałka”

Ud= 0.8
w/m2K

wsPółczynnIk 
PRzEnIkAlnOścI 

cIEPlnEJ

WWW.PORTA.COM.PL

Możliwości i przykłady rozwiązań  
standardowych i kontraktowych.

a     Wykonanie niestandardowe, realizowane przez Dział Kontraktów Porta.
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MODEl 1 + nAśwIETlA 
kolor: dąb 3
okucia: klamka CORTES
z uchwytem standardowym

MODEl 2 
kolor: dąb 3
okucia: klamka CORTES
z uchwytem standardowym

MODEl 5 + nAśwIETlE  
kolor: a     RAL 6001
okucia: klamka CORTES
z uchwytem standardowym

MODEl 1  
kolor: dąb 3
okucia: klamka CORTES z uchwytem „gałka”

MODEl 3  
kolor: a     RAL 8023
okucia: pochwyt prosty,  
klamka CORTES z uchwytem „gałka”

MODEl 4  
kolor: a     RAL 5008
okucia: klamka CORTES
z uchwytem standardowym

enerGY 
SAVING

eCO 
FRIENDLy

QUALitY 
100%

MOdern 
DESIGN

wArrAntY 
STANDARD

AKCeSOriA / patrz strona 19 
tABeLA rOzMiArÓw / patrz strona 21

dOStęPne KOLOrY / patrz strona 23 
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KOnStrUKCJA 
Konstrukcja ramowo-
płycinowa wykonana 

 z klejonki dębowej. 
Powierzchnia pokryta 

okleiną naturalną. Grubość 
skrzydła 68 mm. Dwie 

uszczelki po obwodzie. 
Wypełnienie wsadu wysokiej 

jakości ekspandowanym 
polistyrenem.

zAMeK 
Dwa zamki wielopunktowe,

Antywłamaniowe klasy 4 ENV.

SzYBA + rAMKA 
Zestaw szybowy 

z ciepłą ramką.
Ramka przeszklenia 
ze stali nierdzewnej.

OŚCieŻniCA 
Ościeżnica wykonana 
jest z klejonki dębowej
wielowarstwowej.  
Wręg francuski
od strony zawiasowej, 
który uniemożliwia 
wyważenie drzwi. 
 zAwiASY 3d

Ud= 1.1
w/m2K

wsPółczynnIk 
PRzEnIkAlnOścI 

cIEPlnEJ

WWW.PORTA.COM.PL

68  mm

www.porta.com.pl/dm/econord.wmv

PrÓG 
Ciepły próg  
Porta ThermControl *  

z przekładką 
termiczną wykonaną 
z wyselekcjonowanej 
klejonki dębowej, 
redukuje straty ciepła 
i zabezpiecza przed 
wyraszaniem pary 
wodnej. Zastrzeżona 
konstrukcja, najwyższej 
jakości komponenty 
(stal nierdzewna) 
gwarantują trwałość 
i wysoką estetykę na 
długie lata. 

3d



Płaszczyzna skrzydła na całej swojej powierzchni stanowi jednorodną barierę przeciw 
warunkom atmosferycznym. Rama skrzydła wykonana jest  
z wielowarstwowej klejonki dębowej dodatkowo wzmocnionej ceownikami 
stalowymi. Powierzchnia drzwi zabezpieczona jest przed działaniem czynników 
atmosferycznych trójwarstwowym systemem lakierowania.

W wyposażeniu standardowym znajduje się ciepły próg Porta ThermControl*,  
który odporny jest na powstawanie mostków termicznych. 

CeChY SzCzeGÓLne drzwi 
drzwi posiadają zabezpieczenia antywłamaniowe w postaci zastosowanych

• zamków wielobolcowych klasy 4 ENV

• wręgu francuskiego od strony zawiasowej,  
   który uniemożliwia wyważenie drzwi  

• przeszklenia antywłamaniowego klasy P4
Drzwi wyposażone są w podwójny system uszczelkowania na styku ościeżnica 
skrzydło po całym obwodzie, który gwarantuje znakomitą odporność systemu na 
warunki atmosferyczne – wiatr, wodę oraz temperaturę.

Za pomocą specjalnych zawiasów 3D można ustawić szczelinę między skrzydłem  
a ościeżnicą w pionie i w poziomie oraz siłę dolegania skrzydła do ościeżnicy. 
W wersji drzwi otwieranych do wewnątrz skrzydło w standardzie wyposażone jest 
w okapnik, który eliminuje możliwość zalewania progu podczas opadów deszczu 
połączonych z silnymi wiatrami.

Wręg francuski to rozwiązanie polegające na specjalnym przygotowaniu profilu 
przylgi (inaczej wręgu) na całej jej długości, które powoduje że skrzydło zazębia się  
z ościeżnicą. Rozwiązanie to uniemożliwia próby wyważenia drzwi, nawet  
po przecięciu zawiasów, szczególnie ważne dla drzwi otwieranych na zewnątrz 
budynku.

Drzwi posiadają współczynnik przenikania ciepła od Ud = 1,1 [W/m2K]  
dla drzwi referencyjnych. Szczegółowe parametry podano w tabeli na stronie 21.

INNOWACyJNA  
TECHNOLOGIA

15
WWW.PORTA.COM.PL

 DRzwI EcO nORD  
sPEłnIAJą wyMOgI  

sTAnDARDu nF 40 

PEłNE MODEL 1 MODEL  2 MODEL 3 MODEL 4 MODEL 5

3 299 | 4 057,77 3 899 | 4 795,77 3 899 | 4 795,77 3 899 | 4 795,77 3 899 | 4 795,77 3 599 | 4 426,77

DOPłATy  
• Zestaw z jednym naświetlem 1 649 | 2 028,27
• Zestaw z dwoma naświetlami 3 449 | 4 242,27

Ceny netto | brutto (PLN).
* Zastrzeżona nazwa marketingowa.

** Regulamin promocji dostępny pod adresem  
www.porta.com.pl/dm/regulamineco.pdfWymiary naświetli – patrz strona 21.

ceny promocyjne** rozmiar „90”, „100”
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eco nOrd 

MODEl 3 + nAśwIETlE PEłnE 
kolor: a     RAL 1019
okucia: klamka CORTES
z uchwytem „gałka”

PEłnE + nAśwIETlA  
kolor: nero
okucia: klamka GLOBER  
z uchwytem standardowym

MODEl 3  
kolor: a     RAL 1019
okucia: klamka CORTES
z uchwytem „gałka”

PEłnE 
kolor: nero
okucia: klamka GLOBER  
z uchwytem standardowym

Ud= 1.1
w/m2K

wsPółczynnIk 
PRzEnIkAlnOścI 

cIEPlnEJ

WWW.PORTA.COM.PL

Możliwości i przykłady rozwiązań  
standardowych i kontraktowych.

a     Wykonanie niestandardowe, realizowane przez Dział Kontraktów Porta.
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MODEl 4 + nAśwIETlA 
kolor: dąb 2
okucia: klamka CORTES
z uchwytem standardowym

MODEl 3  
kolor: a     RAL 1019
okucia: klamka CORTES
z uchwytem „gałka”

MODEl 5  
kolor: a     RAL 3000
okucia: klamka CORTES
z uchwytem standardowym

MODEl 1  
kolor: a     RAL 7034
okucia: klamka CORTES
z uchwytem „gałka”

MODEl 2 
kolor: dąb 1
okucia: klamka CORTES
z uchwytem standardowym

enerGY 
SAVING

eCO 
FRIENDLy

QUALitY 
100%

MOdern 
DESIGN

wArrAntY 
STANDARD

AKCeSOriA / patrz strona 19 
tABeLA rOzMiArÓw / patrz strona 21

dOStęPne KOLOrY / patrz strona 23 
 



W przypadku montażu z naświetlem(ami), rama naświetla w połączeniu z belką górną zespoloną i dolną z progiem 
stanowią część ościeżnicową. Innowacyjna metoda łączenia naświetli pozwala zredukować mostki termiczne 
i uprościć proces montażu.

Stronę naświetla określamy patrząc od strony widoczności zawiasów.

UwAGA! W celu utrzymania wszystkich walorów użytkowych drzwi zewnętrznych Eco 
zalecana jest odpowiednia eksploatacja: 

1. Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem słońca i opadów 
atmosferycznych poprzez montaż ich we wnękach lub stosowanie zadaszenia nad drzwiami 
montowanymi w ścianach prostych. Zadaszenie powinno wystawać poza obrys otwartych drzwi  
i powodować zacienienie drzwi w godzinach południowych, w okresie letnim.

2. Odległość grzejnika od drzwi powinna wynosić minimum 150 cm. Zalecany jest przedsionek 
nieogrzewany.

3. Montażu dokonujemy na gotowej posadzce w otworach ściennych po zakończeniu prac 
murarskich i osuszeniu tynków.

PrÓG 
Ciepły próg  
Porta ThermControl*   
z przekładką 
termiczną wykonaną 
z wyselekcjonowanej 
klejonki dębowej, 
redukuje straty ciepła 
i zabezpiecza przed 
wyraszaniem pary 
wodnej. Zastrzeżona 
konstrukcja, najwyższej 
jakości komponenty (stal 
nierdzewna) gwarantują 
trwałość i wysoką 
estetykę na długie lata. 

rAMA nAŚwietLA 
Uszczelka na styku 
ościeżnica-skrzydło po 
całym obwodzie gwarantuje 
pełną odporność systemu 
na warunki atmosferyczne: 
wiatr, wodę oraz 
temperaturę. 
 
zAwiASY 3d

KONSTRUKCJA NAśWIETLA W SySTEMIE  
Porta Synergy*

PrzYKłAdY nAŚwietLi

PODWóJNE 
DO DRZWI PRAWyCH

LEWE 
DO DRZWI PRAWyCH

PRAWE 
DO DRZWI PRAWyCH

PRAWE PEłNE 
DO DRZWI PRAWyCH

* Zastrzeżona nazwa marketingowa.

CiePłY PrÓG zeSPOLOnY 
Porta thermControl *

BeLKA GÓrnA  
zeSPOLOnA

SzYBA  
AntYwłAMAniOwA 

klasy P4

18
WWW.PORTA.COM.PL

www.porta.com.pl/dm/ecomontaz.wmv
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AkcesoriA

KlamKi CORTES antywłamaniowe (i Klasa Europejska)
Produkt renomowanej firmy europejskiej

POChwyTy 
Pochwytów prostych  
i giętych nie należy stosować  
w kolekcji eco NorD. 
Wymiary montażowe:
www.porta.com.pl/dm/uchwytyeco.pdf

KlamKi GlOBER antywłamaniowe (i Klasa Europejska)
Produkt renomowanej firmy europejskiej

NaKładKi Na ZawiaSy wKładKi PaTENTOwE antywłamaniowe klasy „B” 

roDzAje WkłADek W zAleżNości oD roDzAju DrzWi

model okucia drzwi otwierane 
na zewnątrz

drzwi otwierane 
do wewnątrz

Eco POlaR PaSSiVE CORTES, GlOBER 50*/50 50/45*

Eco POlaR, Eco NORd CORTES, GlOBER 35*/55 40/50*

rodzaj cena

40/50*, 35*/55 139 | 170,97

50/45* 149 | 183,27

50*/50 159 | 195,57

zesTAW klAMkA corTes

z uchwytem standardowym
kolor: srebrny matowy 
98 | 120,54

zesTAW klAMkA GloBer 

z uchwytem standardowym
kolor: srebrny matowy
98 | 120,54

zesTAW klAMkA corTes 

z uchwytem „gałka”  
kolor: srebrny matowy 
109 | 134,07

szylD GórNy 
44 | 54,12

szylD GórNy 
44 | 54,12

szylD GórNy 
44 | 54,12

szylD GórNy 
44 | 54,12

zesTAW klAMkA GloBer 

z uchwytem „gałka”  
kolor: srebrny matowy
109 | 134,07

GiĘTy 

stal nierdzewna
369 | 453,87

Możliwość  
montażu  
wyłącznie do 
skrzydeł pełnych.

kolor: srebrny matowy
(komplet na jeden zawias)
23,92 | 29,42

kolor:  
srebrny matowy

* oznacza stronę ewentualnego zastosowania gałki.

ProsTy 

stal nierdzewna
325 | 399,75

90
 c

m

ceny netto | brutto (PlN).



CIEPły MONTAż W SySTEMIE  
Porta Saveenergy*

OCIEPLENIE
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MUR

tAŚMA rOzPręŻnA  
dO CiePłeGO MOntAŻU

TyNK

tAŚMA PArOPrzePUSzCzALnA

tAŚMA PArOSzCzeLnA
PIANKA MONTAżOWA

WyLEWKA

OCIEPLENIE

FOLiA hYdrOizOLACYJnA

PłyTA POLISTyREN 
EKSTRUDOWANy

GOTOWA PODłOGA

System ciepłego montażu Porta SaveEnergy* doskonale eliminuje mostki termiczne, zabezpieczając jednocześnie 
konstrukcję izolacji termicznej budynku (na styku z ościeżnicą) przed penetracją wody i przemarzaniem. 
Dodatkowo zapewnia właściwą wentylację, co pozwala na uniknięcie wilgoci związanej z różnicą temperatur.  
środki przeznaczone do ciepłego montażu, muszą spełniać wymogi tzw. montażu trójwarstwowego.
Wewnętrzna warstwa – paroszczelna, środkowa warstwa – termoizolacyjna, zewnętrzna warstwa – paroprzepuszczalna. 
Całość w myśl zasady: wewnątrz szczelniej niż na zewnątrz. Ciepły montaż w systemie Porta SaveEnergy* pownien zostać 
wykonany przez Autoryzowaną Grupę Montażową, dostępną pod adresem www.porta.com.pl/kontakt.

www.porta.com.pl/dm/portathermcontrol.wmv
www.porta.com.pl/dm/portasaveenergy.wmv

SySTEM  
Porta SaveEnergy*  

JEST SPECJALNIE 
PRZyGOTOWANy DO 

WSPółPRACy  
Z CIEPłyM PROGIEM  

Porta ThermControl*  

* Zastrzeżona nazwa marketingowa.

20
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INFORMACJE TECHNICZNE
nAzwA rOzMiAr SS hS dS S0 h0 OS Ow SB hB tS/w

eco POLAr PASSiVe 90 967 2049 79 1090 2135 920 2010 1060 2116

±10 / ±10

naświetle boczne 90+30 967 2067 79 1390 2135 920 2010 1360 2116

dwa naświetla boczne 30+90+30 967 2067 79 1690 2135 920 2010 1660 2116

naświetle boczne 90+40 967 2067 79 1490 2135 920 2010 1460 2116

dwa naświetla boczne 40+90+40 967 2067 79 1890 2135 920 2010 1860 2116

naświetle boczne 90+50 967 2067 79 1590 2135 920 2010 1560 2116

dwa naświetla boczne 50+90+50 967 2067 79 2090 2135 920 2010 2060 2116

eco POLAr PASSiVe 100 1067 2067 79 1190 2135 1020 2010 1160 2116

naświetle boczne 100+30 1067 2067 79 1490 2135 1020 2010 1460 2116

dwa naświetla boczne 30+100+30 1067 2067 79 1790 2135 1020 2010 1760 2116

naświetle boczne 100+40 1067 2067 79 1590 2135 920 2010 1560 2116

dwa naświetla boczne 40+100+40 1067 2067 79 1990 2135 920 2010 1960 2116

naświetle boczne 100+50 1067 2067 79 1690 2135 920 2010 1660 2116

dwa naświetla boczne 50+100+50 1067 2067 79 2190 2135 920 2010 2160 2116

Eco POlaR, Eco NORD 90 967 2067 68 1090 2135 920 2010 1060 2116

±10 / ±10

naświetle boczne 90+30 967 2067 68 1390 2135 920 2010 1360 2116

dwa naświetla boczne 30+90+30 967 2067 68 1690 2135 920 2010 1660 2116

naświetle boczne 90+40 967 2067 68 1490 2135 920 2010 1460 2116

dwa naświetla boczne 40+90+40 967 2067 68 1890 2135 920 2010 1860 2116

naświetle boczne 90+50 967 2067 68 1590 2135 920 2010 1560 2116

dwa naświetla boczne 50+90+50 967 2067 68 2090 2135 920 2010 2060 2116

Eco POlaR, Eco NORD 100 1067 2067 68 1190 2135 1020 2010 1160 2116

naświetle boczne 100+30 1067 2067 68 1490 2135 1020 2010 1460 2116

dwa naświetla boczne 30+100+30 1067 2067 68 1790 2135 1020 2010 1760 2116

naświetle boczne 100+40 1067 2067 68 1590 2135 920 2010 1560 2116

dwa naświetla boczne 40+100+40 1067 2067 68 1990 2135 920 2010 1960 2116

naświetle boczne 100+50 1067 2067 68 1690 2135 920 2010 1660 2116

dwa naświetla boczne 50+100+50 1067 2067 68 2190 2135 920 2010 2160 2116

nAzwA MOdeLe wArtOŚć  
PrzeniKALnOŚCi CiePłA

rAPOrt  
z BAdAń

BAdAnie drzwi  
WG NORMy PN-EN 14351-1+a1

eco POLAr PASSiVe przeszklone uD= 0,8 w/m2k Nr 043/B – 2013 – 2
świadectwo Badań  NR 043/B-2013 

eco POLAr PASSiVe pełne uD= 0,72 w/m2k Nr 043/B – 2013 – 1

eco POLAr przeszklone uD= 0,9 w/m2k Nr 042/B – 2013 – 2
świadectwo Badań  NR 042/B-2013

eco POLAr pełne uD= 0,82 w/m2k Nr 042/B – 2013 – 1

eco nOrd przeszklone uD= 1,2 w/m2k Nr 041/B – 2013 – 2
świadectwo Badań  NR 041/B-2013

eco nOrd pełne uD= 1,1 w/m2k Nr 041/B – 2013 – 1

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją.  
skorzystanie z usług AgM powoduje wydłużenie gwarancji  

na zakupiony towar o dodatkowe 12 miesiący.  
Adresy Autoryzowanych grup Montażowych  

dostępne pod adresem: www.porta.com.pl/kontakt.
wArrAntY 
STANDARD

LeGendA dO wYMiArÓw
SS całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)

hS całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)
dS grubość skrzydła drzwiowego
S0 szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy
h0 wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, 

mierzone od poziomu wykończonej podłogi
OS szerokość w świetle ościeżnicy

Ow wysokość w świetle ościeżnicy (mierzona od poziomu  
wykończonej podłogi)

SB szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
hB wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących

tS/w dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości / wysokości  
otworu w murze

StrOnY drzwi

skrzydło lewe skrzydło prawe

Stronę drzwi określamy patrząc od strony widoczności zawiasów.

a            DOSTOSUJ DRZWI DO INDyWIDUALNyCH POTRZEB I Złóż ZAPyTANIE PRZEZ PORTA KONTRAKT, tel.: 58 6778 140, e-mail: kontrakt@porta.com.pl
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CZERPIEMy TO  
CO NAJLEPSZE Z nAtUrY

Drzwi z kolekcji Eco wykonane są  
z klejonki drewna dębowego

i obłogowane okleiną naturalną.

WWW.PORTA.COM.PL
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DOSTĘPNE KOLORy TRENDY 2014

Tabacco

ZTC
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OKLEINA NATURALNA  
WySOKIEJ JAKOśCI

Ze względu na niepowtarzalny charakter naturalnych oklein i użytą technologię lakierowania istnieje możliwość wystąpienia różnic w wybarwieniu i strukturze okleiny. 

Niniejszy Folder produktów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani zapewnienia w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 27.07.2002 r.  
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Firma Porta KMI Poland Sp. z o.o. S.K.A. zastrzega sobie prawo wprowadzenia (bez uprzedzenia) zmian parametrów technicznych, 
wyposażenia, cen, warunków wydłużonej gwarancji oraz specyfikacji produktów. Wszystkie ceny, zawarte w niniejszym Folderze, stanowią średnie rynkowe ceny detaliczne produktów, 
określone na podstawie wybranej próbki transakcji dokonywanych przez dealerów i Autoryzowane Punkty Sprzedaży (APS). Ceny w Folderze podane są w PLN.  
Niniejszy Folder nie ustala cen od sprzedaży, zaś poszczególni dealerzy i APS indywidualnie określają ceny produktów Porta, w związku z czym ceny sprzedaży mogą się różnić  
w poszczególnych punktach sprzedawczych. Zawarte informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. 

UwAGA!  Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.
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Autoryzowani Dealerzy

Salony wystawowe drzwi zewnętrznych Eco 
 Aktualna lista pod adresem: www.porta.com.pl/kontakt
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Fabryki PORTA KMI Poland

Regionalni Kierownicy Sprzedaży

BYDGOSZCZ 603 952 003
KRAKÓW 601 994 399
ŁÓDŹ  601 994 394
POZNAŃ  601 994 392
WARSZAWA 782 623 137
WROCŁAW  782 623 138

REGION ZACHÓD  601 994 396
REGION CENTRUM 601 994 395
REGION POŁUDNIE 601 994 398

Szefowie Nadzoru Inwestycji

Bełchatów BALSA  44 633 24 31 
Białystok AWRUK – STOLARKA BUDOWLANA 85 675 65 00 
Bielsko-Biała MTB JASIŃSKI 33 816 33 36 
Błonie CENTROBUD 22 731 81 53 
Bolesławiec JAWA  75 732 05 24 
Busko zdrój FONTIS 41 378 80 45 
Bydgoszcz DRZWI-TESSA 52 364 67 00, 52 525 05 09
Bydgoszcz STALREM 52 346 55 23 
ciechanów WOODCOTE POLAND  23 672 56 36
czaplinek/sikory P.P.H.U. M&G GRZEGORZ KOTłOWSKI 94 375 47 56 
czechowice-Dziedzice MTB JASIŃSKI 32 215 50 49 
częstochowa FACHOWIEC 34 360 22 40
Ełk MURBET 87 620 06 20 
gdańsk BEL-POL 58 301 78 39 
gdańsk STALREM 58 340 69 50 

gliwice BEL-POL 32 232 87 58 

gorzów wlkp. BEL-POL 95 722 73 19 

gorzów wlkp. STALREM 95 725 03 66 
grudziądz EKSPOL 56 461 37 78 
Jastrzębie zdrój HADEX 32 478 81 37 
Jelenia góra BEL-POL 75 767 83 88
kalisz BEL-POL 62 753 67 21
katowice BEL-POL 32 252 86 91/92 
katowice BUDUS Grupa PHMB 32 608 87 87 
kielce APOLLOPLAST 41 346 10 11 
kielce BEL-POL 41 362 68 66 
kołobrzeg WIK 94 351 64 18 
koszalin SEZAM 94 342 54 46 

koszalin TOM-SAN 94 343 54 88 

kościan EFLI 65 511 95 66
kraków BEL-POL 12 417 39 46
kraków BEL-POL "Salon Porta" 12 293 32 40
kraków HEBAN 12 651 87 62

kraków KONSTRUKTOR 12 420 00 12
kraków STALREM 12 264 72 25/26  

legnica BEL-POL 76 856 03 00 
lubin BEL-POL 76 724 95 11
lubin BUDUS Grupa PHMB 76 844 39 90 
lublin INTER GIPS 81 441 72 27
lublin PORTO 81 444 60 25 
łomża DW DOMEL 86 215 59 80, 86 215 42 22
łódź BEL-POL 42 676 76 36
łódź CENTRUM INFLANCKA  42 656 73 34
łódź MATERIAły BUDOWLANE 42 674 82 44 

łódź STALREM 42 653 51 44/45 
Maków Mazowiecki CENTROBUD 29 717 13 48
nowa sól BEL-POL 68 356 33 20
nowy sącz BOGDAŃSKI 18 444 24 13 

nowy sącz / Paszyn TOMEX 18 440 20 14 

Olsztyn ALTADOOR 89 533 21 07 
Olsztyn D.P. 89 532 02 17 
Opole BEL-POL 77 454 42 33 

Ostrów wielkopolski INTAR 62 737 51 48 
Poznań BEL-POL 502 419 090
Poznań BUDOM MARKET 61 859 83 00/23 
Poznań C.B.PROGRESS 61 873 33 00 
Poznań EKO 61 815 03 44 
Poznań FACHOWIEC 61 820 32 52
Poznań STALREM 61 846 08 60-62
Przemyśl  MULTI-FORM 16 678 48 31
Pszczyna KRONODOM 32 738 77 77
Puławy  BEL-POL  81 888 03 49
Radom FACHOWIEC 48 340 03 45 
Radom OKNO-BUD 48 381 17 95 
Rzeszów BOZ 17 850 51 33/34 
Rzeszów PORTO 17 853 27 15 

Rzeszów WEPA 17 864 22 80
słupsk TOM-SAN 59 842 03 22 
sochaczew SUPRA 46 863 26 27
suwałki AWRUK – STOLARKA BUDOWLANA 87 739 01 87
szaflary TOMEX 18 275 40 64 
szczecin HIPER STOLARKA 91 485 64 51 
szczecin STALREM 91 484 73 99 
świdnica BEL-POL 74 856 38 30
Tarnów TRANSBUD 14 629 80 73 
Toruń DRZWI-TESSA 56 655 92 60 
Tychy MULTI DESIGN 32 329 13 97
Tychy MULTI-FORM 32 227 27 27 
wałbrzych BEL-POL 74 886 95 00 
warszawa CENTROBUD 22 735 56 29/20
warszawa CENTRUM DRZWI 22 651 03 50
warszawa SyKOMAT 22 559 10 35 
warszawa TECHNOBUD 22 632 85 06 
warszawa WOODCOTE POLAND 22 666 06 20 
warszawa / góraszka  SyKOMAT 22 780 09 80
warszawa / grodzisk Mazowiecki FACHOWIEC 22 724 35 91 
warszawa / łomianki TECHNOBUD 22 751 70 41-44 
warszawa / Piaseczno SyKOMAT 22 750 68 66
warszawa / Pruszków FACHOWIEC 22 728 23 78 
warszawa / stara Iwiczna SyKOMAT 22 224 39 31
warszawa / stara Miłosna SyKOMAT 22 773 38 81 
warszawa / stare Babice TECHNOBUD-ALSTAL 22 382 41 01
warszawa / Tarczyn CENTROBUD 22 727 87 67 
wejherowo BEL-POL 58 672 30 51 
wrocław BEL-POL 71 325 27 77 
wrocław BUDUS Grupa PHMB 71 373 19 90 
wrocław / kobierzyce BEL-POL 71 390 19 30 
zielona góra CeMBe 68 320 33 00  
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