Kijk voor meer informatie op www.deuren.nl

TIP
Combineer een Porta Alta deur
met een Renov8 Nero kozijn.
Kijk voor meer informatie in de
actuele Austria prijslijst of op
www.deuren.nl

PORTA ALTA CHIARI | LUXE
KAMERHOGE BINNENDEUREN
KENMERKEN
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Opbouw: Stijlen en dorpels zijn opgebouwd uit massief houten delen en HDF toplaag
Behandeling: Ultra Smooth Finish zwarte voorlak (RAL9005 gelijkend) en dient nog te worden afgelakt
Dikte: 40 mm
Stijl breedte: 70 mm
Bovendorpel hoogte: 70 mm
Onderdorpel hoogte: 160 mm: max. 90 mm inkortbaar
Glasroede breedte: 30 mm
Slotgat: Dient nog te worden ingefreesd t.b.v. het bijbehorende Porta Alta magneet loopslot
Glaslatten: Geen, het fabrieksmatig gemonteerde glas is in de stijlen, dorpels en roeden opgesloten
Glas: Blank vlak glas. 6 mm gelaagd veiligheidsglas met transparante folie tussen beide glasbladen.
Garantie: 12 jaar
Keurmerk: FSC® gecertificeerde deur

PORTA ALTA |
CHIARI
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inkortbaar

DEUR BREEDTE (CM)
83

88

93

240 cm stomp

V

V

250 cm stomp

V

V

260 cm stomp

V

V

270 cm stomp

V

V

V = uit voorraad leverbaar

98

103

TIP
De Porta Alta Chiari deur is maximaal 9 cm
aan de onderzijde van de deur in te korten op
de gewenste deurhoogte en maximaal 0,5 cm
aan beide stijlen te versmallen, dus in totaal
maximaal 1 cm in de breedte van de deur.

Kijk voor meer informatie op www.deuren.nl

TIP
Combineer een Porta Alta deur
met een Renov8 Ecosy kozijn.
Kijk voor meer informatie in de
actuele Austria prijslijst of op
www.deuren.nl

Max. 385 mm
inkortbaar

PORTA ALTA PIATTO | LUXE
KAMERHOGE BINNENDEUREN
KENMERKEN
• Opbouw: Vlak Grenen en HDF toplaag
• Behandeling: Ultra Smooth Finish PU witte voorlak (RAL9010 – zuiverwit) dient nog te
worden afgelakt
• Dikte: 40 mm
• Slotgat: Voorzien van 1200 slotgat / voorplaatboring; hart krukgat op 105 cm vanaf
onderkant deur gemeten
• Garantie: 12 jaar

PORTA ALTA |
PIATTO
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Dwarsdoorsnede
horizontaal

TIP
Vanaf bovenzijde inkortbaar van 270 tot
231,5 cm. De opbouw is gevingerlast Grenen.
De kern, onder de inkortbare massieve
bovenkant met horizontale lamellen van in
totaal 40 cm, is van verticale Grenen tubes
om het gewicht te reduceren.

