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Kolekcja jest odpowiedzią na potrzeby wydzielenia, rozgraniczenia przestrzeni, np. salon - korytarz, 
wiatrołap - reszta mieszkania. 
Kolekcja NATURA LUMIA stworzy barierę pomiędzy pomieszczeniami, a dzięki dużemu przeszkleniu 
pozwoli na dostęp światła i pozostawi wrażenie otwartej przestrzeni.
Nowością są skrzydła z wąskimi ramiakami (80 mm), dostosowane do ościeżnic PORTA SYSTEM 
ELEGANCE i PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni (kątownik 80 mm). 
Kolekcja NATURA LUMIA przystosowana jest do współpracy wyłącznie z pochwytem. 

MODELE

model  1 model  1 model 2 model 2

KONSTRUKCJA

Ramiaki pionowe i poziome z klejonki sosnowej.
Produkt jest dostępny z szybą przezroczystą, hartowaną o grubości 6 mm.
Brak możliwości skrótu skrzydła o 60 mm.
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Dostępne rozmiary 
80-90

PARAMETRY

Grubość skrzydła 
40 mm

BezprzylgoweKonstrukcja 
ramiakowa

Fornirowane



KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Satin

Biały

Okleina Naturalna Select

Czarny
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MODEL
Okl. Naturalna Select, 

Okl. Naturalna Dąb Satin

model 1 1866 | 2295,18

model 2 1916 | 2356,68

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN 

AKCESORIA W CENIE DRZWI

2 zawiasy 3D bezprzylgowe   

zamek magnesowy

Kolory okuć: biały, czarny, srebrny mat

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

 PORTA SYSTEM ELEGANCE z dedykowanym zaczepem do zamka magnesowego

 PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni z dedykowanym zaczepem do zamka magnesowego

trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)  105 | 129,15

pochwyt          100 | 123,00

dedykowany zaczep do ościeżnicy (dopłata do ceny ośc.)    100 | 123,00

DOPŁATY
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AKCESORIA DEDYKOWANE

zamek magnesowy, który pozwala na stosowanie pochwytu zamiast klamki

Siłę przyciągania magnesów można regulować według potrzeb użytkownika. Rozstaw magnesów 

można regulować za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm. Zaleca się, aby unikać bezpośredniego 

styku magnesu zamka z blachą zaczepową. Zwolnienie magnesów następuje tylko wtedy, 

gdy skrzydło zrówna się z zaczepem. Zdejmowana osłona ukrywa śruby mocujące i elementy 

regulacyjne magnesów.


