
GARANCIA FELTÉTELEK FIGYELEM! Az ajtók beszerelése előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást és a garancia feltételeket 

 

Termék ................................................. Számla ..................................................................... 

 
Kelte .......................................... Sorozata ............................................................... 

1. Porta KMI Románia, mint Garanciavállaló garantálja termékeit, ha azok jelen 
Garancialevél utasításai szerint lettek beszerelve és rendeltetésszerűen használva. 
Porta KMI Románia forgalmazói, mint Eladók, képviselik a vállalatot a Vevőkkel 
szembeni garancia biztosításában. 

2. A Porta KMI Románia standard termékeinek garanciaideje 24 hónap. Ha a beszerelést 
engedélyezett (a garanciavállaló által kiadott érvényes engedéllyel rendelkező) 
szerelő csapattal végeztetik és a szerelést a garancialevél bélyegzésével igazolják, a 
jótállási idő 12 hónappal meghosszabbodik, 36 hónapot összegezve. 

3. A garanciaidő az eladási naptól kezdődik, amely a Vevőnek kiállított vásárlási 
bizonylaton (nyugtán / számlán) van feltüntetve. A vásárló köteles a termék 
megvásárlásakor ellenőrizni a garanciális dokumentumok kézhezvételét, azt követően 
nem hivatkozhat a nem birtoklásukra. 

4. A garanciális szolgáltatás feltétele, hogy a Garanciavállaló bármely eladási pontjánál / 
hiteles Forgalmazójánál beadni a termék garancialevelét együtt az Eladó által, a 
termék vásárlásakor kiállított, vásárlási bizonylattal (nyugta / számla). Minden 
termékhez garancialevél van csatolva. A vevő kötelessége, hogy ezeket a 
dokumentumokat átvegye az értékesítés helyszínén. A Minőségi és Garancialevélben 
szereplő összes bejegyzést csak a gyártó vagy az értékesítési helyszínen az erre 
felhatalmazott személyzet, vagy az engedélyezett szerelő végezhetik. Abban az 
esetben, ha az Eladó nem oldja meg a problémát, kérjük, lépjen kapcsolatba a Porta 
KMI România SRL Panasz részlegével: Arad, Zona Industriala, Str. 3, Nr.11, Tel: 
0257.227.419 vagy 0257.227.433. 

5. A Garanciavállaló kötelezi magát a panasz mihamarabbi megvizsgálására és 
megoldására. Forgalmazón keresztül vásárolt termékkel kapcsolatos garancia 
problémával a Vevő fel kell vegye a kapcsolatot az érintett Forgalmazóval. 

6. A Garanciavállalónak / Forgalmazónak benyújtott panasz megoldásának késedelmét 
nem veszik számításba, ha panaszolt hiba megállapítása vagy a termék megjavítása 
nem lehetséges a Vevő hibája miatt. 

7. Amikor a meghibásodások jellege megengedi, a javítás egyenesen a Vevő helyszínén 
történik. 

8. A garancia időszak alatt (lásd a 2. pontot) a Gyártó vállalja, hogy Ingyenesen kijavítja a 
hibákat, ha azok a Gyártó hibájából vannak. 

9. A hiba megállapítása és a javítási eljárások kiválasztása az eladók képviselője által 
történik. 

11. A termékek cseréje vagy javítása az Eladó és a Fogyasztó között írásban közösen 
megállapodott határidőn belül történik, figyelembe véve a hiba jellegét és a közösen 
elfogadott megoldást. A megállapodott határidő nem haladhatja meg a 15 naptári 
napot, attól az időponttól számítva, amikor a Vevő ismertette az Eladóval a termék 
megfelelőségi hiányát, vagy átadta a terméket az eladónak vagy az eladó által kijelölt 
személynek, átadás-átvételi dokumentum alapján. 

12. A megfelelőségi hiány megállapítása csak a Vevő által panaszolt termék beszerelése 
előtt történik. A tartozékok felszerelését a termék beszerelésének elkezdéseként 
tekintik. A termék eredeti csomagolásában kerül visszajuttatásra. 

13. A termék megfelelőségi hiány miatti nem működése garanciaidőn belül, 
meghosszabbítja a törvényes megfelelőségi garanciaidőt és a kereskedelmi garancia 
időtartamot, és attól a pillanattól kezdődik, amikor az Eladó tudomására juttatták a 
termék a megfelelőségi hiányát, a termék normál használati állapotba való 
hozataláig. A garanciaidő kiterjesztése bejegyzésre kerül a Kereskedelmi 
Garancialevélbe az Eladó vagy az engedélyezett szervizszolgáltató által, aki a cserét 
vagy a javítást végezte a garancia időtartamon belül. 

14. A garanciaidőn belül a hibás termékeket kicserélő új termékek egy újabb 
garanciaidőben részesülnek, a termékcsere időpontjától kezdve. 

15. A beszerelés előtt, figyelmesen kell leellenőrizni, ha a leszállított termékek teljesítik a 
következő feltételeket: 

 

a) megfelelnek a rendelésnek és a számlának, mennyiséget, méreteket, oldalt, színt 
és mintát illetően; 

b) nincs a csomagoláson keresztül látható hibáik; 

c) nincs sérüléseik a csomagolás által lefedett helyeken. 

16. A termékgarancia elvész az alábbi esetekben: 

• ha a terméket nem rendeltetésszerűen vagy a Garanciavállaló által nem javasolt 
térségekben lett beszerelve; 

• a terméken végzett bármely jogosulatlan változtatások esetén; 
• a termék felépítésével kapcsolatos jogosulatlan beavatkozások esetén; 
• a tanúsított termékek azonosító lemezének eltávolításakor; 
• a termék vásárlását tanúsító számla hiánya esetén; 
• a garancialevélben illetéktelen személyek által tett bejegyzések esetén; 

17. A Garanciavállaló felelősséget vállal a garanciáért csak az eladott termék belső okaiból 
származó hibák esetén. A garancia nem terjed ki a termék karbantartására vagy a 
tartozékok tárolására és beállítására. 

18. A termék átlagos használati ideje 30 év. 

19. A Fogyasztónak joga van kérni az Eladótól, hogy a terméket ingyenesen a 
megfelelőségi szintre hozza, javítás vagy kicserélés által, a 449/2003 számú Törvény 
11. cikkelye értelmében, vagy megfelelő árengedményben vagy szerződés 
felbontásában részesülhet, a 449/2003 számú Törvény 13. és 14. cikkelyeinek 
feltételeiben. A Vevő nem jogosult a szerződés felbontására, ha a megfelelőség 
hiánya kismértékű. 

20. Az engedélyezett Porta szerelők frissített listája a www.portadoors.ro.címen érhető el. 

21. A garancia nem terjed ki: 

• a mechanikai sérülésekre és külső meghibásodásokra, amelyeket a termékek szállítási 
vagy tárolási feltételei okoznak a Vevő általi átvételük után; 

• a szín elhalványulásra, deformációkra, domborodásokra és elemek károsodására a 
helyiségek levegőjének fokozott páratartalma miatt, ahová a termékek be lettek 
szerelve (a beltéri ajtókat a padló és a fal befejező munkálatai után kell felszerelni); 

• a színváltozatokra, a természetes készre dolgozás egyedi és sajátos jellegéből adódó 
felület különböző csomóira vagy változatos textúráira; 

• az építési helyszínen a termékek nem megfelelő tárolásából vagy beszereléséből 
eredő hibákra (festékkel, vakolattal, szilikon habbal való szennyeződésre, agresszív 
vegyszerekkel való tisztításra, stb.); 

• A gyártó nem vállal felelősséget a ragasztószalag jogosulatlan használata által okozott 
károkért; 

• A gyártó nem vállal felelősséget azokért a meghibásodásokért, amelyek a termékek 
vasalásának nem megfelelő beállításából vagy ennek hiányából származnak, és 
amelyek a termékek rongálódásához vezetnek. 

• azokra a meghibásodásokra, amelyek a nem megfelelő használatból vagy a Vevő 
gondatlanságából származnak; 

• illetéktelen személyek általi helytelen beszerelésre; 

• olyan előre nem látható eseményekre, mint a vis major vagy a kényszerhelyzet, 
amelyekre a gyártónak nincs befolyása (földrengés, árvíz, tűzvész, betörés, stb.) 

• A termék természetes rongálódására, a gyártó javallataival ellentétben való használat 
által; 

• hiányzó elemekre vagy tartozékokra, amelyek a termék átvétele / leszállítása során 
megállapíthatók; 

• a Vevő által átfestett termékekre; 

22. Porta KMI România SRL a saját felelősségére kijelenti, a 21/1992 sz. Kormányrendelet 
és a 449/2003 sz. Törvény alapján, hogy az eladott termék megfelel a gyártó gyártási 
dokumentációjának. 

23. Az eladott termékre vonatkozó garancia nem zárja ki, korlátozza vagy érvényteleníti a 
Vevő jogait, a törvényes szabályozás szerinti garanciára nézve, az eladott hibás 
termékre vonatkozóan. Ha a Vevő a garanciális jogát gyakorolja, az Arad, Zona 
Industrială N-V, str. III nr. 11 székhelyű Porta KMI România SRL, személyes jellegű 
adatkezelővé válik, GDPR célból. A begyűjtött személyes jellegű adatok kizárólag a 
panasz megvizsgálása céljából lesznek feldolgozva. 

Vevő: Eladó: Gyártó:               Az olvashatatlan aláírás 
................................ ................................ ....................................      Hivatalos pecsét 

 

 
GARANCIALEVÉL 
Beszerelési utasítások által kisérve 

 
Porta SYSTEM, VERTE, VERTE BASIC, Villadora RETRO állítható 
ajtótokok, Porta System világító ablakok 

 
 
 

 
Termék elnevezése / jele 

 

 
 

Engedélyezett szerelő neve, utóneve, bélyegzője Dátum Bélyegző 

AJTÓK ÉS AJTÓTOKOK RENDELTETÉSE, SZERELÉSE, HASZNÁLATI ÉS FENNTARTÁSI SZABÁLYOK 
1. Az ajtó és tokjának rendeltetése, az épületen belüli falakon lévő építkezési nyílások 

bezárása, amely két, hasonló hőmérsékletű és páratartalmú, helyiséget választ el. 

2. Az ajtó és tokjának rendeltetése lakásokban és olyan helyiségekben való használata, 
ahol nem szükséges a műszaki vagy különleges rendeltetésű ajtó, és éghajlati 
szféránknak megfelelő normál körülményekben (30-60% relatív páratartalom) 
üzemeltetik őket. 

3. Az ajtó és tokja nem lesz olyan helyiségekben felszerelve, ahol a páratartalom meghaladja 
a 60%-ot, mint például a nyilvános fürdők, mosodák, szaunák, uszodák stb. 

4. Javasoljuk, hogy az ajtó mérését, választását és szerelését minősített szerelő csapat 
segítségével végezze. 

5. A beszerelés megkezdése előtt gondosan ellenőrizze, hogy a leszállított termékek: 
• a rendelés és számla szerintiek, mennyiség és választék szempontjából 

nincsenek sérülve a csomagolás által lefedett helyeken. 

6. A beszerelés azokban a helyiségekben történik, ahol a falak készre lettek dolgozva 
(meszelés, tapétázás, csempézés, stb.), A fal készre dolgozása a széléig történjék 
(illetve a falrésig). 

7. Olyan helyiségekben lévő ajtótokok esetében, ahol a padlón nedves mosást fognak 
végezni, az alsó szélt szilikonnal védeni kell beszerelés előtt. Az ajtótok beszerelése 
után, a tok és padló, illetve a tok és fal közötti illesztést kötelező módon szilikonnal 
kell tömítni. 

8. Az ajtólapon előkészített lyukak méretének megfelelő méretű, kulcslyuktakarós vagy 
rozettás fogantyúkat kell használni. 

9. Az ajtót függőleges helyzetben kell szállítani és tárolni, az alsó élére támasztva. 

10. A dobozokba csomagolt ajtótokokat vízszintes helyzetben lehet szállítani és tárolni 
raklapokon, legfeljebb 10 rétegben, közöttük védőlapokat használva. 

11. A termékek raktározása és tárolása csak száraz, fűtött és nedvességmentes 
helyiségekben történhet. Semmilyen körülmények között nem tárolhatók 
befejezetlen épületekben, nedves alagsorokban vagy garázsokban. 

12. Az ajtó a PN EN 1530:2001; PN EN 1529:2001 szabványok alapján készült, amelyek 
meghatározzák méreteinek eltéréseit és tűréseit. 

13. A D3 és D4 szilárdsági osztályok követelményeinek megfelelő ragasztókat (a PN EN 
204:2002 szerint) használtak az ajtók gyártásában. 

14. Vízalapú festékkel készre dolgozott termékek esetében a használat során 
természetes kopás következik be: törlés, fényvesztés, sárgulás, stb. 

15. A fából vagy faipari anyagokból készült termékeket bútorápoló szerekkel vagy 
enyhén nedves ruhával kell tisztítani. A beltéri ajtó nem érintkezhet közvetlenül 
vízzel. 

16. A nagy forgalmú helyiségekben, mint például a közüzemi épületekben, nem ajánlott 
sárgaréz lakkozott fogantyúkat használni. 

 
 
 
 

a termék ellenőrzését végző személy bélyegzője 
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VÍZTŐL 
ÓVNI! 

 

 
NEDVESSÉGT

ŐL ÓVNI! 

Mielőtt elkezdené az ajtótok beszerelését, olvassa el a szerelési utasításokat. Ajánlatos, hogy a szerelést egy engedélyezett 
szerelő csapat végezze. 

 
FORGALOMBA HOZATALRA 
ÉS ÉPÍTÉSI ALKALMAZÁSRA 

JÓVÁHAGYOTT TERMÉK 

No.RO 010.1 

BÚTORÁPOLÓ 
SZERREL 

TISZTÍTANI 
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A FALRÉS ELŐKÉSZÍTÉSE MÉRETEK ELEMEK ÉS TARTOZÉKOK JEGYZÉKE 

A. Elő kell készíteni a sarokprofilt, amely legalább 5 cm-t (60 mm-es keretű ajtótok) vagy 
7 cm-t (80 mm-es keretű ajtótok) emelkedik ki a falból. Az új ajtótok beszerelése 
nem lehetséges egy egyenes falon. 
 

 
 
 
 

 
B. Ha a fal vastagságánál keskenyebb ajtótok beszerelése szükséges, elő kell készíteni a 

sarokprofilt, amely legalább 5 cm-t (60 mm-es keretű ajtótok) vagy 7 cm-t (80 mm-
es keretű ajtótok) emelkedik ki a falból. 

 

 
C. Ha az ajtót a válaszfalra szereli, kövesse az A és B pontok lépéseit. 

S0 – az ajtótok beszerelésére előkészített falrés szélessége 
H0 –az ajtótok beszerelésére előkészített falrés magassága, a padlóburkolat szintjétől 

mérve 
SB - az ajtótok szélessége, keret nélküli méret HB - az ajtótok magassága, keret nélküli 

méret 
SZ - az ajtótok teljes szélessége, a méret tartalmazza a keretet HZ - az ajtótok teljes 

magassága, a méret tartalmazza a keretet TS/W -a falrés szélességének / 
magasságának megengedett eltérése 

 
 
 

 

BESZERELÉS 

1. Mielőtt elkezdené az ajtótok beszerelését, ellenőrizze le, ha a falrés méretei 
megfelelőek a beszerelendő terméknek, lemérve a magasságot, szélességet és a 
fal vastagságát. 

Ugyanakkor le kell ellenőrizni: 

– a fal vastagságát a falrés teljes hosszán (egyenlő kellene lennie), 

– ha a fal egyenes a teljes hosszában, 

– a padló egyenességét (ha vízszintes). 

2. 9. ábra Egy előkészített munkalapon (sima, tiszta felület, amely nem károsítja a 
rögzített elemeket) csomagolja ki az ajtótokot. 

3. Tegyen ragasztót a hosszanti és kereszttámasz sarkainak rögzítési felületére. 
Rögzítse a keretek csatlakozási elemeit, csavarja be a csavarokat nagy 
figyelemmel. 

 
 

 

Szerelés az ajtótok és fal között a tágulási elemek magasságában. Hagyja a tágulási 
elemeket mindaddig, amíg a habgyártó javasolja. Amikor a habot fecskendezi, 
vegye figyelembe, hogy ez megnöveli térfogatát. 

9. 16. ábra Tegyen kis mennyiségű szilikont a már rögzített gerenda hornyának 
néhány pontjába. Ezután helyezze fel az összeszerelt keretet. 

10. 17. ábra Olyan helyiségekben ahol a keret vagy az ajtótok alsó része érintkezik a 
felmosandó felületekkel (mázas csempe, mosható tapéta, PVC csempe) kötelező 
módon tömítse ezeket a csatlakozásokat a fallal és padlózattal, megfelelő színű 
szilikonnal. Ne használjon szilikon tömítéseket, ha az ajtótok érintkezik a 
padlószőnyeges felülettel. 

FIGYELEM! Miután befejezte az ajtótok beszerelését, a „nedves” készre dolgozások, 
mint az az esztrichek öntése, padlócsempézés vagy csempézés, stb. már nem 
végezhetők el.  
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PORTA SYSTEM, VERTE ÉS VILLADORA RETRO AJTÓTOK BESZERELÉSE 

Mielőtt elkezdené az ajtótok beszerelését, olvassa el a szerelési utasításokat. 
Ajánlatos, hogy a szerelést egy engedélyezett szerelő csapat végezze. 

Az ajtótok beszerelése azokban a helyiségekben történik, ahol a falak teljesen készre 
lettek dolgozva (tapétával vagy csempével, meszelve, stb.); Az ajtók és az ajtótokok nem 
lesznek olyan helyiségekben felszerelve, ahol a páratartalom meghaladja a 60%-ot. 

 
 

a+b 40 60 70 80 90 100 110 

40 – 1120 1220 1320 1420 1520 1620 

60 1120 1320 1420 1520 1620 1720 1820 

70 1220 1420 1520 1620 1720 1820 1920 

80 1320 1520 1620 1720 1820 1920 2020 

90 1420 1620 1720 1820 1920 2020 2120 

100 1520 1720 1820 1920 2020 2120 2220 

110 1620 1820 1920 2020 2120 2220 2320 

 

 

 
 

 
 

A Porta SYSTEM elemeken kívül, a szereléshez még szüksége van: munkalapra, 
szerelőtámaszra, szerelőpárnákra, állítható tágulási elemekre, szerelési habra*, fa 
ragasztóra, tömítő szilikonra*, rögzítő ékre, kalapácsra, kereszt csavarhúzóra, 
vízszintező, derékszögvonalzó. 

Figyelem! Ne vágja a csomagolást késsel, mert károsíthatja az ajtótok vagy az ajtó 
felületét. 

Szerelje be a műanyag rögzítőket a kereszttámaszban lévő lyukakba (1-től 3-ig), és 
csavarozza be őket (a hosszabb elem felöl) csavarokkal. Ellenőrizze, hogy a szög 
derékszögű, javítson. Ismételje meg ugyanazt a műveletet az ajtótok második 
sarkával. Miután félretette az ajtótokot, helyezze a munkalapra a keret elemeit, 
szerelje össze a rögzítő elemekkel, állandóan ellenőrizve, hogy az illesztések 
pontosan vannak elvégezve a készre dolgozás oldaláról. 

4. 11. ábra Beszerelés előtt, zárja le az ajtótok alsó részét szilikonnal (kivétel a 
szőnyegpadló). Az összeszerelt ajtótokot helyezze a falrésbe. 

5. 12. ábra Rögzítse az ajtótokot a falba az ékek és szerelőtámaszok segítségével. 

6. 13. ábra Helyezze a szerelőpárnákat a felső sarkokba (a fal és az ajtótok közé). 
Fújja mindkét párnát párhuzamosan úgy, hogy az ajtótok egyenlő távolságokra 
legyen lerögzítve a faltól. 

7. 14. ábra Ellenőrizze, hogy a felső gerenda vízszintesen van-e rögzítve, és az 
oldalsók függőlegesen, ha szükséges javítson a helyzetükön, változtatva a 
szerelőpárnákban lévő nyomáson. 

8. 15. ábra Szerelje fel a csuklópántokat az ajtótokra (rögzítse őket egy imbuszkulcs 
segítségével) és csavarozza be a csuklópántokat az ajtószárnyba. Helyezze az 
ajtószárnyat az ajtótokba. Majd ellenőrizze, hogy az ajtó jól működik. 

Rögzítse a szerelőtámaszokat egyenesen a kereszttámasz alá, majd csúsztassa le 
őket. Rögzítse őket egyenlő távolságra: az elsőt, lent, a másodikat a fogantyú 
magasságában, a harmadikat kb. 20-30 cm-rel a kereszttámasz alatt. Majd még 
egyszer ellenőrizze, ha az együttes helyesen működik. Fecskendezze be a habot 

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
Száma 9 kelte 2016.05.25 

1. A termék-típus egyedi azonosítója  
1.28 PORTADOORS beltéri ajtók 

2. Típus, tétel vagy sorozatszám vagy bármely más olyan elem, amely lehetővé 
teszi az építési termék azonosítását - ha van ilyen 

3. Az építési termék felhasználása vagy várható felhasználása: A beltéri PORTA 
DOORS ajtókat a polgári és termelési épületek belső falaiban lévő ajtónyílások 
bezárására használják normál üzemi körülményekben, valamint a kollektív 
lakóépületekben, mint beltéri bejárati ajtókként is.  

4. A gyártó neve, társadalmi neve vagy védjegye és elérhetősége: 

S.C. PORTA KMI ROMANIA S.R.L., Zona Industriala N-V – Str. III, nr. 11, 310491, Arad, 
Tel: +40 257 227 400, Fax: +40 257 227 401 

5. (Adott esetben) A engedélyezett képviselő neve és elérhetősége: 

Ha yale zárbetétes ajtót szerelnek, vegye ki a műanyag védőt a kötőlemezből. Ennek a 
védőnek az eltávolítása megengedi a yale zár kétszeres zárását.  

27 dB AJTÓ TOKJÁNAK BESZERELÉSE 

Miután megtette 1-től 11-ig a lépéseket, még egy műveletet kell elvégezzen, éspedig 
szerelje fel a csúszó lemezeket, amelyek karcolás ellen védik az ajtótokot az automatikus 
küszöb elemeitől. A csúszó lemezeket a 3,5 x 16 csavarok segítségével kell felszerelni, a 
7. ábrának megfelelő magasságban, arra a hosszanti támaszra, amelyen a kötőlemez van 
felszerelve és a csuklópántos hosszanti támaszra. Ha az ajtószárny egy egyszerű 
tömítéssel rendelkezik (a küszöb záró eleme csak a csuklópántos oldalon van) a 
lemezeket csak a csuklópántos hosszanti támaszra kell szerelni.  

FIGYELEM! Annak érdekében, hogy megfeleljen a hangszigetelési követelményeknek, a 
27 dB-es hangszigeteléssel ellátott ajtó tokjának belső profilját szerelőhabbal vagy 
szerelőhabbal és ásványgyapottal kell tömíteni. 

KÉTSZÁRNYAS AJTÓTOK BESZERELÉSE 

A beszereléshez ugyanazokat a lépéseket kell megtenni, mint az egyszárnyas ajtónál. A 
PortaSYSTEM kétszárnyas ajtótok rögzítő csapjának furatát csak az ajtótok és 
ajtószárnyak beszerelése után végezzük. 

A BEÉPÍTETT VILÁGÍTÓABLAKOS AJTÓTOK BESZERELÉSE 

A beszereléshez ugyanazokat a lépéseket kell megtenni, mint az egyszárnyas ajtónál.  
Az ajtótok beszerelése után, helyezze be az üveget, majd pálcákkal rögzítse. 

A VILÁGÍTÓABLAKOK BESZERELÉSE 

A világítóablakokat hasonlóképen szerelik be, mint az ajtótokokat. A világítóablakok 
beszerelése után, az üveget pálcákkal kell rögzíteni. 

* A KMI Románia fatermékeinek beszerelése során használt vegyi anyagoknak 
semleges pH-nak kell lenniük, és nem tartalmazhatnak: oktánokat és etil-butil 
vegyületeket / lásd a termék biztonsági adatlapját. Ez a következőkre vonatkozik: 
szerelési habokra, szilikonra, szerelési gyorsragasztókra, ragasztószalagokra, stb. 

 
6. A megfelelőség igazolva van 

016-02/346-2016 számú ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ENGEDÉLY “Beltéri PORTA DOORS ajtók” 
referencia szerint  

7. A termékek teljesítménye: - a Melléklet szerint A vizsgálati laboratórium neve és 
címe - Műszaki Építőipari Intézet - ITB Varsó 

Ez a megfelelőségi nyilatkozat a 4. pontban azonosított gyártó kizárólagos 
felelősségére lett kiállítva.  

A gyártóért és annak nevében aláírta: 

      S.C. PORTA KMI ROMANIA S.R.L. - Arad   Az olvashatatlan aláírás 

Az igazgatóbizottság elnöke  Hivatalos pecsét 

Andrzej STRZYZEWSKI 
S.C. PORTA KMI ROMANIA S.R.L. – Arad 25. 05.2016 
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Elemek és tartozékok jegyzéke Porta SYSTEM, 

Villadora 

RETRO 

Porta SYSTEM 

27 dB 

Porta SYSTEM 

és Villadora 

RETRO dupla 

Porta SYSTEM 

alagút 

Porta SYSTEM 

világítóablakka

l 

Porta SYSTEM 

világítóablakok 

1 - oldalsó függőleges rész 2 db. 2 db. 2 db. 2 db. 2 db. 2 db. 

2 - felső vízszintes rész 1 db. 1 db. 1 db. 1 db. 1 db. 2 db. 

a - csuklópánt 2–3 db. 2–3 db. 4-6 db. – 2-3 db. – 

b - kötőlemez 1 db. 1 db. – – 1 db. – 

c - gumi tömítés 1 készlet 1 készlet 1 készlet 1 készlet 1 készlet – 

d - csatlakozási elem 1 készlet 1 készlet 1 készlet 1 készlet 1 készlet 2 készlet 

e - csúszó lemez (automatikus küszöbnek) – 1 készlet – – – – 

 

méret S0 SB SZ (6) SZ (8) H0 HB HZ (6) HZ (8) TS/W 

„60” 680 646 746 786  
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+10 

„70” 780 746 846 886 

„80” 880 846 946 986 

„90” 980 946 1046 1086 

„100” 1080 1046 1146 1186 

„110” 1180 1146 1246 1286 
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