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Jak znaleźć najlepsze drzwi do mieszkania?

Jak - pośród wielu wzorów i kolorów 
wybrać te idealne?

Jak mieć pewność, że będą bezpieczne  
i wytrzymają lata? 

Chcemy odpowiedzieć na te pytania i pomóc Ci w podjęciu decyzji 
zakupowej, dlatego przygotowaliśmy zestawienie produktów PORTA 
najchętniej wybieranych przez Klientów.  

Znajdziesz w nim najpopularniejsze drzwi PORTA: docenione 
przez Polaków, wybierane przez architektów i wykorzystywane 
w popularnych telewizyjnych programach wnętrzarskich. 

To modele, które wyróżnia DESIGN, TRWAŁOŚĆ i BEZPIECZEŃSTWO. 
Zobacz naszą kolekcję ponadczasowych, funkcjonalnych drzwi i wybierz 
te, które najbardziej pasują do Twojego mieszkania.

zobacz drzwi porta  
w swoim wnętrzu 



JAK MIEĆ PEWNOŚĆ,  
ŻE DRZWI PASUJĄ  
DO WNĘTRZA, SĄ BEZPIECZNE  
I WYTRZYMAJĄ LATA?

Jeśli któraś kolekcja drzwi szczególnie Ci się spodoba – 
zeskanuj jej kod QR. Zostaniesz przeniesiony na stronę, 
na której w prosty sposób skonfigurujesz i dopasujesz 
drzwi do swoich potrzeb. Parametry techniczne? 
Zostaną dobrane do Twoich potrzeb przez Specjalistę 
w Punkcie Sprzedaży lub przez montera podczas 
Bezpłatnego Pomiaru.

Skonfiguruj drzwi!

www.porta.com.pl/konfigurator/
drzwi-wewnetrzne/wnetrze

Nie możesz wyobrazić sobie, jak będą wyglądały drzwi 
PORTA w Twoim wnętrzu? Zrób zdjęcie lub skorzystaj 
z naszych gotowych aranżacji i zobacz jak będą 
prezentować się w Twoim domu!

Przejdź do KREATORA PORTA!

www.porta.com.pl/kreator

Nasi Specjaliści w Punktach Sprzedaży oraz w Biurze 
Obsługi PORTA rozwieją wszelkie wątpliwości i pomogą 
Ci dobrać właściwe parametry techniczne drzwi.

58 58 58 056
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

www.porta.com.pl/konfigurator/drzwi-wewnetrzne/wnetrze
www.porta.com.pl/konfigurator/drzwi-wewnetrzne/wnetrze
www.porta.com.pl/kreator
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W trosce o profesjonalną obsługę naszych 
Klientów stworzyliśmy pierwsze w Polsce centrum 
szkoleniowo–autoryzacyjne dla monterów. Dajemy 
Ci pewność, że nasi monterzy oznaczeni symbolem 
Akademii Dobrego Montażu wykonają usługę 
profesjonalnie.

Dowiedz się więcej  
o AUTORYZOWANYCH GRUPACH 
MONTAŻOWYCH PORTA!

www.porta.com.pl/monterzy

Nie wiesz, jakimi środkami czyścić drzwi, aby służyły 
Ci przez lata? Stworzyliśmy specjalne preparaty do 
pielęgnacji drzwi PORTA, które pomogą o nie zadbać.
Wkrótce dostępne będą w szerokiej dystrybucji. 

Dowiedz się więcej  
o PORTA DOOR CARE!

www.porta.com.pl/doorcare

www.porta.com.pl/monterzy
www.porta.com.pl/doorcare
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DOSTĘPNE 
KOLORY

1/ Biały 
2/ Szary

A.1 C.0A.0

grande uv
kolekcja porta

klasyczne  
wzornictwo 
i jakość na lata

Farba UV pozwala zachować przez 
lata oryginalny kolor,  jest odporna na 
zabrudzenia, ścieranie, zarysowanie, 
czy uderzenia. Pokrycie drzwi Farbą 
Akrylową UV sprawia, że kolor jest 
niezwykle trwały, nie zmieni się pod 
wpływem światła, ani z biegiem lat.

Możliwość zamontowania lustra 
zamiast szyby w modelu A.1.

Ozdobne listwy dekoracyjne w kolorze 
aluminium lub drewnopodobnym – 
jako dodatkowa opcja dotyczy 
modeli z gr G.

Stwórz drzwi dla siebie na podstawie 
kolekcji PORTA GRANDE!

https://www.porta.com.pl/kolekcje/
porta-grande-uv
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kolekcja
model
kolor 

klamka

porta grande
a.1 z lustrem
biały
lila

2511 | 3088,53 PLN
Cena zestawu: skrzydło z lustrem,  
ościeżnica oraz klamka

kolekcja porta grande



Świetnie dobrane detale podkreślają styl 

wnętrza i wydobywają jego najpiękniejsze 

cechy. W przypadku drzwi mówimy o klamkach 

i zamkach - dopasuj je do wnętrza!   

 

W swojej ofercie posiadamy ciekawe wzory klamek 

do których można dobrać srebrne, czarne i białe 

zamki magnetyczne i zawiasy.  

 

W ten sposób zyskasz spójność ze skrzydłem 

lub przeciwnie - nadasz mu indywidualnego 

charakteru. Warto zwrócić uwagę na zamki 
magnetyczne, które poza tym, że są 
atrakcyjne wizualnie,  są też cichsze od 
standardowych. otwarte drzwi  

z odwrotną przylgą oraz 
z czarną klamką azalia 

i czarnym zamkiem  
magnetycznym 

Dzięki zastosowaniu ościeżnicy 
z odwrotną przylgą możesz dopasować 
kierunek zamykania drzwi do swoich 
potrzeb, jednocześnie zachowując 
funkcjonalność i estetykę.
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kolekcja
model
kolor 

klamka

porta grande
a.0
szary
azalia

2917 | 3587,91 PLN
Cena zestawu: skrzydło,  
ościeżnica z odwrotną przylgą 
oraz klamka

kolekcja porta grande

Wybierz drzwi dla siebie 

www.porta.com.pl/konfi-
gurator/drzwi-wewnetrzne/
wnetrze

KUPUJĄC DRZWI, PAMIĘTAJ!

Drzwi do domu, to nie tylko skrzydło! 
Równie ważnym elementem są 
ościeżnice, czyli mówiąc potocznie 
– futryny. Ich prawidłowy dobór 
zapewni eleganckie i spójne 
wykończenie wnętrza oraz sprawi, 
że drzwi będą się płynnie otwierać 
i zamykać.

Krystyna, szczęśliwa posiadaczka 
domu z ogrodem

www.porta.com.pl/konfigurator/drzwi-wewnetrzne/wnetrze
www.porta.com.pl/konfigurator/drzwi-wewnetrzne/wnetrze
www.porta.com.pl/konfigurator/drzwi-wewnetrzne/wnetrze
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Stwórz drzwi dla siebie na podstawie 
kolekcji PORTA RESIST!

www.porta.com.pl/produkt/id/15765

loftowy styl  
we wnętrzach

Wysoka odporność na uderzenia, 
ścieranie i zarysowania powierzchni 
skrzydła dzięki zastosowaniu wysoko 
skompresowanej płyty z bardzo  
drobną strukturą włókien.

Pokrycie płytą HALIFAX doskonale 
imituje naturalne usłojenie drewna.

Możliwość wyboru modelu pełnego, 
z matową lub czarną szybą, bulajem 
lub dekoracyjnymi intarsjami.

resist
kolekcja porta

7.1 4.A 1.K1.1

DOSTĘPNE  
KOLORY

1/ Halifax Naturalny 
2/ Dąb Piaskowy 
3/ Dąb Brązowy

czarna 
klamka  
simple

1

2

3

NOWOCZESNE WZORNICTWO NAWIĄZUJĄCE 
DO POPULARNEGO STYLU LOFTOWEGO

www.porta.com.pl/produkt/id/15765


11

kolekcja
model
kolor 

klamka

porta resist
1.1
halifax naturalny
elegant

kolekcja porta resist

2223 | 2734,29 PLN
Cena zestawu: skrzydło,  
ościeżnica stalowa oraz klamka

KUPUJĄC DRZWI, PAMIĘTAJ!

Drzwi są bardzo odporne na uderzenia 
i ścieranie, a jednocześnie doskonale 
imitują naturalną usłojenie drewna. 

Tomasz, właściciel kawalerki  
w stylu loftowym



minimalistyczne drzwi  
do nowoczesnych  
wnętrz

Farba Akrylowa UV odporna jest na 
zabrudzenia, ścieranie, zarysowanie, 
czy uderzenia. Pokrycie drzwi Farbą 
Akrylową UV sprawia, że kolor jest 
niezwykle trwały, nie zmieni się pod 
wpływem światła ani z biegiem lat.

Skrzydła uzupełnione są 
aluminiowymi dekoracyjnymi 
intarsjami w kolorze srebrnym, 
złotym lub czarnym (model 3 i 4).

Możliwość montażu jako skrzydło 
przesuwne.

desire uv
kolekcja porta

1

DOSTĘPNY 
KOLOR

1/ Biały 

intarsje srebrne 
ze srebrną klamką office

intarsje złote 
ze złotą klamką bella slim

431

Stwórz drzwi dla siebie na podstawie 
kolekcji PORTA DESIRE!

www.porta.com.pl/produkt/id/15911

www.porta.com.pl/produkt/id/15911
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minimalistyczne drzwi  
do nowoczesnych  
wnętrz

DOSTĘPNY 
KOLOR

1/ Biały 

kolekcja
model
kolor 

klamka

porta desire
4
biały
azalia

kolekcja desire

1921 | 2362,83 PLN
Cena zestawu: skrzydło z podcięciem 
wentylacyjnym, ościeżnica stalowa 
oraz klamka

KUPUJĄC DRZWI, PAMIĘTAJ!

Białe drzwi świetnie sprawdzą się 
również w niewielkich pomieszczeniach, 
dodając im wrażenia lekkości i optycznie 
powiększając pokój, sypialnię czy łazienkę. 
W drzwiach przeznaczonych do łazienek 
należy dodatkowo zadbać o system 
wentylacyjny, w postaci podcięcia lub tulei 
odprowadzających temperaturę i wilgoć na 
zewnątrz pomieszczenia.

Ernest - właściciel 2 mieszkań na wynajem
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focus premium
kolekcja porta

właściwości 
kolekcji

Możliwość zastosowania Farby 
Akrylowej UV odpornej na zabrudzenia, 
ścieranie, zarysowanie, czy uderzenia. 
Pokrycie drzwi Farbą Akrylową UV 
sprawia, że kolor jest niezwykle trwały, 
nie zmieni się pod wpływem światła 
ani z biegiem lat. 

Modele z szybą doświetlą małe, 
ciemne pomieszczenia.

Możliwość zamówienia modelu 
4.A z szybą czarną lub matową.

przeszklenie 
w modelu 4.a

1

DOSTĘPNY 
KOLOR

1/ Biały 

4.B 4.C4.A

Stwórz drzwi dla siebie na podstawie 
kolekcji PORTA FOCUS PREMIUM!

www.porta.com.pl/produkt/id/12815

www.porta.com.pl/produkt/id/12815


15kolekcja porta focus premium

kolekcja
model
kolor 

klamka

porta focus premium
4.a
biały
elegant

2097 | 2579,31 PLN
Cena zestawu: skrzydło,  
ościeżnica oraz klamka

KUPUJĄC DRZWI, PAMIĘTAJ!

Jeżeli zależy Ci zarówno na funkcjonalności, 
jak i na nowoczesnym wyglądzie mieszkania, 
ciekawym elementem dekoracyjnym wnętrza 
będą drzwi z przeszkleniami. Dodatkowo 
przeszklenie pozwala zwiększyć ilość 
naturalnego światła przenikającego do 
wnętrza. Warto zwracać uwagę na szczegóły 
np. czy szyby są bezpieczne. To ważne - 
zwłaszcza, gdy posiadasz dzieci lub w domu 
mieszkają zwierzęta.  

Ania - mama Oli i Tosi

DOSTĘPNY 
KOLOR

1/ Biały 
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Jeżeli zależy Ci zarówno na funkcjonalności, jak i na 
nowoczesnym designie, ciekawym elementem dekoracyjnym 
wnętrza będą drzwi z przeszkleniem pionowym. 
Szyba laminowana bezpieczna jest wielokrotnie mocniejsza od 
zwykłej, odporniejsza na uderzenia oraz zmiany temperatur.

zbliżenie na drzwi bezprzylgowe  
i czarną klamkę elegant

kolekcja porta focus premium

Wybór ościeżnicy bezprzylgowej 
zapewnia maksimum prostoty, 
a zamknięte drzwi tego typu 
wyglądają nowocześnie.

kolekcja
model
kolor 

klamka

porta focus premium
4.a
biały
elegant

2097 | 2579,31 PLN
Cena zestawu: skrzydło,  
ościeżnica oraz klamka



kolekcja
model
kolor 

klamka

porta vector premium 
e
biały
luna

2106 | 2590,38 PLN
Cena zestawu: skrzydło,  
ościeżnica z panelem  
górnym 100 cm oraz klamka

KUPUJĄC DRZWI, PAMIĘTAJ!

Warto łączyć ze sobą kolory i faktury.Ościeżnica 
LEVEL w okleinie drewnopodobnej w połączeniu 
z kontrastującym białym skrzydłem drzwiowym 
to zestaw, który perfekcyjnie wpasowuje się 
w przestrzeń i nadaje stylu całemu wnętrzu.

Marzena- architekt wnętrz

nowoczesny styl 
i trwałe rozwiązania

Możliwość personalizacji dzięki 
frezowaniu. 

Możliwość montażu jako skrzydło 
przesuwne pojedyncze lub 
podwójne.

Możliwość zastosowania Farby Akrylowej 
UV odpornej na zabrudzenia, ścieranie, 
zarysowanie, czy uderzenia. Pokrycie 
drzwi Farbą Akrylową UV sprawia, że kolor 
jest niezwykle trwały, nie zmieni się pod 
wpływem światła ani z biegiem lat. 

vector  
premium

kolekcja porta

Stwórz drzwi dla siebie na podstawie 
kolekcji PORTA VECTOR PREMIUM!

https://www.porta.com.pl/kolekcje/
porta-vector-premium
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kolekcja
model
kolor 

klamka

porta vector premium 
v
biały
accent

panel górny

1963 | 2414,49 PLN
Cena zestawu: skrzydło,  
ościeżnica z panelem  
górnym 20 cm oraz klamka



58 58 58 056
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

infolinia porta drzwi
Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek pytań,  

nasza infolinia służy pomocą. 

Zainspiruj się katalogiem PORTA! Jeśli któraś kolekcja drzwi szczególnie  
Ci się spodoba – zeskanuj jej kod QR. Zostaniesz przeniesiony na stronę,  

na której w prosty sposób skonfigurujesz i dopasujesz drzwi do swoich potrzeb.

Parametry techniczne? Zostaną dobrane do Twoich potrzeb przez Specjalistę 
w Punkcie Sprzedaży lub przez montera podczas pomiaru.

wybór drzwi

Przejdź do KONFIGURACJI DRZWI!

www.porta.com.pl/konfigurator/
drzwi-wewnetrzne/wnetrze

Nie możesz wyobrazić sobie, jak będą wyglądały drzwi 
PORTA w Twoim wnętrzu? To już nie problem! Zrób zdjęcie 
lub skorzystaj z naszych gotowych aranżacji i zobacz, jak 

będą prezentować się w Twoim domu!

zobacz drzwi porta  
w swoim wnętrzu 

Przejdź do KREATORA PORTA!

www.porta.com.pl/kreator

www.porta.com.pl/konfigurator/drzwi-wewnetrzne/wnetrze
www.porta.com.pl/konfigurator/drzwi-wewnetrzne/wnetrze

