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Charakterystyka ogólnaCharakterystyka ogólna
Przez wiele wieków drzwi postrzegane były jako element rozdzie-
lający poszczególne pomieszczenia w budynkach mieszkalnych. 
Obecnie, oprócz spełniania nadanej im funkcji użytkowej, stano-
wią one ważny element architektury wnętrz. W zależności od po-
mysłu na aranżację mieszkania, drzwi jako jeden z jej elementów, 
mogą być albo niewidoczne, albo swym wyrazistym charakte-
rem nadawać wnętrzu określony ton.  
Śledząc światowe trendy we wzornictwie drzwi i projektowaniu 
wnętrz, firma Porta KMI Poland,  na  bieżąco stara się dostoso-
wywać swoją ofertę do aktualnych potrzeb klientów.

Opis wybranych produktówOpis wybranych produktów
Porta GRANDDECO – Prosta forma
Klasyczne wzornictwo to gwarancja elegancko zaprojektowane-
go wnętrza. Prosta forma to ponadczasowy synonim dobrego 
gustu i smaku. Modele z tej kolekcji kierujemy do klientów przy-
wiązujących dużą wagę do tradycji, którzy doskonale czują się 
w klasycznie zaaranżowanych wnętrzach.
Dla opisywanej grupy produktów ze standardowym wypełnie-
niem „plaster miodu” można zastosować również płytę wiórową 
otworową lub pełną, dzięki którym drzwi mają lepszą wytrzyma-
łość i wyższą izolacyjność akustyczną.
Cena od 286,70 zł 

Porta – drzwi z klasą
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Natura KONCEPT – Koncepcja nowoczesnego wnętrza
Natura KONCEPT to kolekcja drzwi skierowana do klientów, dla 
których drzwi poza przypisaną im funkcjonalnością, stanowią 
bardzo ważny element dekoracyjny. Zastosowane okleiny na-
turalne doskonale komponują się wszędzie tam, gdzie estetyka 
pełni funkcje pierwszoplanową, buduje właściwy nastrój i nie-
powtarzalny klimat, często stanowiąc o naszym samopoczuciu. 
Drzwi z kolekcji Natura KONCEPT kierujemy do klientów, dla któ-
rych charakter i styl wnętrza pełnią ważną rolę podczas odpo-
czynku w zaciszu domowego wnętrza.
Wzmocniona konstrukcja, wysoka izolacyjność akustyczna oraz 
powtarzalność wzoru usłojenia i kolorystyki na całej powierzch-
ni drzwi (uzyskana dzięki zastosowaniu modyfikowanej okleiny 
naturalnej), to niewątpliwe zalety tej kolekcji.
Cena od 925,98 zł

TOLEDO – Hiszpańska natura
Panelowa konstrukcja, naturalna okleina i unikatowe rozwiąza-
nia technologiczne zastosowane w modelach z kolekcji TOLEDO 
sprawiają, że drzwi te doskonale prezentują się we wnętrzach, 
gdzie naturalność łączy się z elegancją klasycznych wzorów. 
Dostępne są w czterech rodzajach oklein naturalnych, które spra-
wiają wrażenie prawdziwego drewna, dzięki występujących na 
ich powierzchni różnic w wybarwieniu i usłojeniu.
Cena od 972,34 zł

KOMPAKT System – Dla wnętrz o małym metrażu
System przesuwny do zabudowy w ścianie to eleganckie rozwią-
zanie, które gwarantuje maksymalne wykorzystanie powierzchni 
użytkowej pomieszczenia. Dyskretna konstrukcja zabudowana 
w ścianie gipsowo-kartonowej pozwala na montaż drzwi wszę-
dzie tam, gdzie zastosowanie drzwi uchylnych powoduje zmniej-
szenie metrażu wnętrza lub jest wręcz niemożliwe.
Cena kompletu (ościeżnica + kaseta) od 1206, 58 zł

PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. 
ul. Szkolna 26, 84-239 Bolszewo
woj. pomorskie 
tel. 058 677 81 00
faks 058 677 81 99 
e-mail: info@porta.com.pl
www.porta.com.pl
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