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Renovace domovních
dveří na míru.
PORTAS z Vašich starých domovních dveří vytvoří
opět bezpečný a reprezentativní vstupní prostor!

DŘÍVE

O P T I M Á L N Í A LT E R N AT I VA K E KO U P I N OV ÝC H DV E Ř Í
Dobré zachováme – Reprezentativní
nové uděláme. a atraktivní!
Bez bourání Na přání se systémem
a zednických prací! proti vloupání!
Kvalita již Splnit přání
více než 30 let! a zachovat hodnoty!





 

 

Renovace domovních
dveří na míru.
PORTAS z Vašich starých domovních dveří vytvoří
opět bezpečný a reprezentativní vstupní prostor!
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Renovace domovních
dveří na míru.
PORTAS z Vašich starých domovních dveří vytvoří
opět bezpečný a reprezentativní vstupní prostor!

DŘÍVE

O P T I M Á L N Í A LT E R N AT I VA K E KO U P I N OV ÝC H DV E Ř Í
Dobré zachováme – Reprezentativní
nové uděláme. a atraktivní!
Bez bourání Na přání se systémem
a zednických prací! proti vloupání!
Kvalita již Splnit přání
více než 30 let! a zachovat hodnoty!
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Renovace domovních dveří PORTAS
Z domovních dveří, jako jsou tyto, …
Vaše v jádru ještě zachovalé domovní dveře už mají svůj
věk – to pro Vás znamená:

DŘÍVE

Ráno
Ráno vyzve
vyzve d
d
večer
večer přive
přive zz
DŘÍVE

DŘÍVE

■ Tvar a dekor dveří již není moderní. Vstupní prostor již celkově nepůsobí
reprezentativně.
■ Povětrnostní vlivy na dveřích zanechaly viditelné stopy. Proto je nutné dveře
znovu a znovu natírat.

DŘÍVE

1

02

■ Koupit nové dveře by znamenalo vysoké náklady, zabudování nových
dveří by navíc bylo velmi náročné a spojené s nepříjemným hlukem
a špínou.
Nejvyšší čas na
odborně dokonalou
renovaci domovních
dveří PORTAS.

Jednička na renovace v Evropě

2

V požadovaném termínu
proběhne
konzultace
s expertem na
renovace
PORTAS.

3
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…se stanou domovní dveře PORTAS!
Jedinečný a milionkrát osvědčený renovační systém PORTAS
zachová cenné jádro Vašich starých domovních dveří – to
pro Vás znamená:

NYNÍ

e
e dneme
dneme staré,
staré,
e
e zeme
zeme nové!
nové!
NYNÍ

NYNÍ

■ Renovace domovních dveří PORTAS je hotová za pouhý jeden den,
aniž by se prostor Vašeho vchodu stal „staveništěm”.
■ Nově upravený vstupní prostor opět působí reprezentativně a atraktivně.
■ Nové domovní dveře jsou odolné proti počasí a již není nutné je natírat.
■ Skleněná výplň vnese do domu světlo.
■ Zvýšená bezpečnost proti vloupání.
V dohodnutém
termínu si ráno
vyzvedneme Vaše
staré domovní dveře.
Vstupní prostor se
opatří profesionální
vizuální ochranou.

4

NYNÍ

V naší moderní dílně
zrenovujeme
domovní dveře
podle Vašich přání.

5

Ještě tentýž den
odborně namontujeme Vaše renovované domovní
dveře.

03
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Dobré zachováme – nové uděláme
Díky renovaci PORTAS se z Vašich starých domovních dveří
opět stane reprezentativní vstup.

04

Jednička na renovace v Evropě

Model Melaport, dekor PORTAS „bílá” se skleněnou výplní
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Alternativa ke koupi nových dveří!
PORTAS z hodnotného jádra Vašich starých domovních
dveří vytvoří „nové” – za pouhý jeden den. A sice tak
individuálně, jaký je Váš osobní styl.

Vchodové dveře, vizitku Vašeho domu, upravíme na
základě ještě zachovalého jádra Vašich starých
domovních dveří, opět nově a moderně.

Model Melaport, dekor PORTAS „Šentálský dub rustikální” s izolačním zasklením „Gotika” (jsou možné i jiné varianty zasklení)

Model Melaport, dekor PORTAS „Šentálský dub světlý”

Model Melaport, dekor PORTAS „Šentálský dub rustikální”
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Model Melaport, dekor PORTAS „Šentálský dub světlý”

Vhodné pro každé domovní dveře!
Renovace domovních dveří PORTAS je aktuální řešení pro
všechny druhy domovních dveří, ať už jsou z jakéhokoli

Model Melaport, dekor PORTAS „Tmavý ořech”

06

Jednička na renovace v Evropě

materiálu – např. ze dřeva nebo hliníku, se skleněnou výplní
nebo bez ní.

Model Duroprt, dekor PORTAS „Světlý dub”
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Domovní dveře Aluport design od firmy PORTAS
Moderní hra se světlem a stylem!

Model: PADOVA 3 káro s madlem z nerezavějící oceli, sklo: 3D matné

07
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Splníme Vaše přání!
Tyto domovní dveře PORTAS se vyznačují souhrou
moderních stylových prvků a účelnosti. Ve firmě PORTAS
obdržíte i garážová vrata vhodná k Vašim domovním

dveřím. Domovní dveře a garážová vrata se tak prezentují
v jednotném dekoru a zaručují harmonický vzhled.

Model: PADOVA kombi s madlem z nerezavějící oceli.
Velké sklo: rastr, malé sklo: 3D matné

Model: COMO 2 s asymetrickou aplikací z nerezavějící oceli
a madlem z nerezavějící oceli. Sklo: fazeta

Model: BRESCIA s aplikací z nerezavějící oceli,
madlo také z nerezavějící oceli

08

Jednička na renovace v Evropě

Model: BRESCIA s aplikací z nerezavějící oceli
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Naše čtyři standardní barvy

RAL 9016 – bílá

RAL 7016 – antracitová

RAL 9022 – perlová světle šedá

RAL 9023 – perlová tmavě šedá

Jiné barvy RAL na objednávku.

Model: JANOV – RAL 2012 lososově červená, s madlem z nerezavějící
oceli, sklo: zelené

Naše 3 standardní skla

Ornament 504

Ornament činčila bílá

Satinato
Model: LUNA 1 – RAL 9022 perlová světle šedá, s aplikací z nerezavějící
oceli a vyklenutým madlem z nerezavějící oceli, sklo: Linea

09
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Správné rozhodnutí
určitě!
Využijte pro svou bezpečnost koncept proti vloupání
PORTAS. V rámci renovace PORTAS na přání zabudujeme
tyto systémy bránící vloupání: tříbodovou závoru,
cylindrickou vložku odolnou proti odvrtání, doplňkovou

zábranu proti vysazení se 3 kolíky, vložku z ocelového
plechu, prodloužený protiplech a širokoúhlé kukátko
s úhlem záběru 200°.

Širokoúhlé kukátko
s úhlem záběru 200°

Vložka z ocelového
plechu zabrání
násilnému vniknutí

Cylindrická vložka
odolná proti odvrtání

Prodloužený protiplech

Zábrana proti vysazení
se 3 kolíky

Tříbodová závora se
zavíracími čepy

10

Jednička na renovace v Evropě
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Další renovační řešení od firmy
PORTAS – evropské jedničky na renovace!
Renovace dveří

Renovace kuchyní

Dveře nemusíte už nikdy natírat!

Renovace schodišť

Nové schody z pravého dřeva nebo laminátu!

Kryty topných těles

Individuálně na míru a podle přání!

S novými čelními prvky na míru!

Stropní podhledy na míru

Nový stropní podhled za pouhý jeden den!

Koupelnový nábytek na míru

Více úložného prostoru a komfortu!

11
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PORTAS vše z jedné ruky
Kvalita
již více než 30 let

Renovujeme, modernizujeme
a zhotovujeme na míru!

Dobré zachováme –
nové uděláme!
Renovace dveří
Renovace domovních dveří
Renovace garážových vrat

Renovace kuchyní
Nové kuchyně na míru
Koupelnový nábytek
na míru
Kryty topných těles

Renovace schodišť
Parkety a laminát

Stropní podhledy na míru
a osvětlovací systémy

D

Skříňové systémy na míru
Vnitřní vybavení skříní

Odborný závod PORTAS ve Vaší blízkosti!

Více než 500 odborných závodů ve
13 evropských zemích.
Zavolejte nám nebo navštivte naši výstavu.
PORTAS na Internetu : www.portas-renovace.cz

Přetisk – také dílčí – je zakázán. Porušování se právně stíhá. Drobné změny barev, zaviněné tiskovou technikou, jsou možné. Všechna autorská práva a užívací práva na koncepci, ztvárnění
a text náleží firmě PORTAS DEUTSCHLAND GmbH & Co. KG. Změny modelů a technická zlepšení jsou vyhrazena.





 

 

Renovace domovních dveří PORTAS
Z domovních dveří, jak o jsou tyto, …
Vaše v jádru ještě zachovalé domovní dveře už mají svůj
věk – to pro Vás znamená:

DŘÍVE

Ráno
Ráno vyzve
vyzve d
d
večer
večer přive
přive zz
DŘÍVE

DŘÍVE

■ Tvar a dekor dveří již není moderní. Vstupní prostor již celkově nepůsobí
reprezentativně.
■ Povětrnostní vlivy na dveřích zanechaly viditelné stopy. Proto je nutné dveře
znovu a znovu natírat.

DŘÍVE

1

02

■ Koupit nové dveře by znamenalo vysoké náklady, zabudování nových
dveří by navíc bylo velmi náročné a spojené s nepříjemným hlukem
a špínou.
Nejvyšší čas na
odborně dokonalou
renovaci domovních
dveří PORTAS.

Jednička na renovace v Evropě

2

V požadovaném termínu
proběhne
konzultace
s expertem na
renovace
PORTAS.

3





 

 

… se stanou domovní dveře PORTAS!
Jedinečný a milionkrát osvědčený renovační systém PORTAS
zachová cenné jádro Vašich starých domovních dveří – to
pro Vás znamená:

NYNÍ

e
e dneme
dneme staré,
staré,
e
e zeme
zeme nové!
nové!
NYNÍ

NYNÍ

■ Renovace domovních dveří PORTAS je hotová za pouhý jeden den,
aniž by se prostor Vašeho vchodu stal „staveništěm”.
■ Nově upravený vstupní prostor opět působí reprezentativně a atraktivně.
■ Nové domovní dveře jsou odolné proti počasí a již není nutné je natírat.
■ Skleněná výplň vnese do domu světlo.
■ Zvýšená bezpečnost proti vloupání.
V dohodnutém
termínu si ráno
vyzvedneme Vaše
staré domovní dveře.
Vstupní prostor se
opatří profesionální
vizuální ochranou.

4

NYNÍ

V naší moderní dílně
zrenovujeme
domovní dveře
podle Vašich přání.

5

Ještě tentýž den
odborně namontujeme Vaše renovované domovní
dveře.

03





 

 

Dobré zachováme – nové uděláme
D ík y renovaci PORTAS se z Vašich starých domovních dveří
opět stane reprezentativní vstup.

04

Jednička na renovace v Evropě

Model Melaport, dekor PORTAS „bílá” se skleněnou výplní





 

 

Alternativa ke koupi nových dveří!
PORTAS z hodnotného jádra Vašich starých domovních
dveří vytvoří „nové” – za pouhý jeden den. A sice tak
individuálně, jaký je Váš osobní styl.

Vchodové dveře, vizitku Vašeho domu, upravíme na
základě ještě zachovalého jádra Vašich starých
domovních dveří, opět nově a moderně.

Model Melaport, dekor PORTAS „Šentálský dub rustikální” s izolačním zasklením „Gotika” (jsou možné i jiné varianty zasklení)

Model Melaport, dekor PORTAS „Šentálský dub světlý”

Model Melaport, dekor PORTAS „Šentálský dub rustikální”
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Model Melaport, dekor PORTAS „Šentálský dub světlý”

Vhodné pro každé domovní dveře!
Renovace domovních dveří PORTAS je aktuální řešení pro
všechny druhy domovních dveří, aéuž jsou z jakéhokoli

Model Melaport, dekor PORTAS „Tmavý ořech”
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Jednička na renovace v Evropě

materiálu – např. ze dřeva nebo hliníku, se skleněnou výplní
nebo bez ní.

Model Duroprt, dekor PORTAS „Světlý dub”





 

 

Domovní dveře Aluport design od firmy PORTAS
M oderní hra se světlem a stylem!

Model:PADOVA 3 káro s madlem z nerezavějící oceli, sklo:3D matné
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Splníme Vaše přání!
Tyto domovní dveře PORTAS se vyznačují souhrou
moderních stylových prvků a účelnosti. Ve firmě PORTAS
obdržíte i garážová vrata vhodná k Vašim domovním

dveřím. Domovní dveře a garážová vrata se tak prezentují
v jednotném dekoru a zaručují harmonický vzhled.

Model:PADOVA kombi s madlem z nerezavějící oceli.
Velké sklo:rastr, malé sklo:3D matné

Model:COMO 2 s asymetrickou aplikací z nerezavějící oceli
a madlem z nerezavějící oceli. Sklo:fazeta

Model:BRESCIA s aplikací z nerezavějící oceli,
madlo také z nerezavějící oceli
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Jednička na renovace v Evropě

Model:BRESCIA s aplikací z nerezavějící oceli





 

 

Naše čtyři standardní barvy

RAL 9016 – bílá

RAL 7016 – antracitová

RAL 9022 – perlová světle šedá

RAL 9023 – perlová tmavě šedá

Jiné barvy RAL na objednávku.

Model:JANOV – RAL 2012 lososově červená, s madlem z nerezavějící
oceli, sklo:zelené

Naše 3 standardní skla

Ornament 504

Ornament činčila bílá

Satinato
Model:LUNA 1 – RAL 9022 perlová světle šedá, s aplikací z nerezavějící
oceli a vyklenutým madlem z nerezavějící oceli, sklo:Linea
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Správné rozhodnutí
určitě!
Využijte pro svou bezpečnost koncept proti vloupání
PORTAS. V rámci renovace PORTAS na přání zabudujeme
tyto systémy bránící vloupání:tříbodovou závoru,
cylindrickou vložku odolnou proti odvrtání, doplňkovou

zábranu proti vysazení se 3 kolíky, vložku z ocelového
plechu, prodloužený protiplech a širokoúhlé kukátko
s úhlem záběru 200°.

Širokoúhlé kukátko
s úhlem záběru 200°

Vložka z ocelového
plechu zabrání
násilnému vniknutí

Cylindrická vložka
odolná proti odvrtání

Prodloužený protiplech

Zábrana proti vysazení
se 3 kolíky

Tříbodová závora se
zavíracími čepy

10

Jednička na renovace v Evropě





 

 

Další renovační řešení od firmy
PORTAS – evropsk é jedničk y na renovace!
Renovace dveří

Renovace kuchyní

Dveře nemusíte už nikdy natírat!

Renovace schodišé

Nové schody z pravého dřeva nebo laminátu!

Kryty topných těles

Individuálně na míru a podle přání!

S novými čelními prvky na míru!

Stropní podhledy na míru

Nový stropní podhled za pouhý jeden den!

Koupelnový nábytek na míru

Více úložného prostoru a komfortu!
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PORTAS vše z jedné ruky
Kvalita
již více než 30 let

Renovujeme, modernizujeme
a zhotovujeme na míru!

Dobré zachováme –
nové uděláme!
Renovace dveří
Renovace domovních dveří
Renovace garážových vrat

Renovace kuchyní
Nové kuchyně na míru
Koupelnový nábytek
na míru
Kryty topných těles

Renovace schodišé
Parkety a laminát

Stropní podhledy na míru
a osvětlovací systémy

D

Skříňové systémy na míru
Vnitřní vybavení skříní

Odborný závod PORTAS ve Vaší blízkosti!

Více než 500 odborných závodů ve
13 evropských zemích.
Zavolejte nám nebo navštivte naši výstavu.
PORTAS na Internetu :w w w.portas-renovace.cz

Přetisk – také dílčí – je zakázán. Porušování se právně stíhá. Drobné změny barev, zaviněné tiskovou technikou, jsou možné. Všechna autorská práva a užívací práva na koncepci, ztvárnění
a text náleží firmě PORTAS DEUTSC H LAND G mbH & C o. KG . Změny modelů a technická zlepšení jsou vyhrazena.





 

 

Renovace domovních
dveří na míru.
PORTAS z Vašich starých domovních dveří vytvoří
opět bezpečný a reprezentativní vstupní prostor!

DŘÍVE

O P T I M Á L N Í A LT E R N AT I VA K E KO U P I N OV ÝC H DV E Ř Í
Dobré zachováme – Reprezentativní
nové uděláme. a atraktivní!
Bez bourání Na přání se systémem
a zednických prací! proti vloupání!
Kvalita již Splnit přání
více než 30 let! a zachovat hodnoty!





 

 

Renovace domovních dveří PORTAS
Z domovních dveří, jak o jsou tyto, …
Vaše v jádru ještě zachovalé domovní dveře už mají svůj
věk – to pro Vás znamená:

DŘÍVE

Ráno
Ráno vyzve
vyzve d
d
večer
večer přive
přive zz
DŘÍVE

DŘÍVE

■ Tvar a dekor dveří již není moderní. Vstupní prostor již celkově nepůsobí
reprezentativně.
■ Povětrnostní vlivy na dveřích zanechaly viditelné stopy. Proto je nutné dveře
znovu a znovu natírat.

DŘÍVE

1

02

■ Koupit nové dveře by znamenalo vysoké náklady, zabudování nových
dveří by navíc bylo velmi náročné a spojené s nepříjemným hlukem
a špínou.
Nejvyšší čas na
odborně dokonalou
renovaci domovních
dveří PORTAS.

Jednička na renovace v Evropě

2

V požadovaném termínu
proběhne
konzultace
s expertem na
renovace
PORTAS.

3





 

 

… se stanou domovní dveře PORTAS!
Jedinečný a milionkrát osvědčený renovační systém PORTAS
zachová cenné jádro Vašich starých domovních dveří – to
pro Vás znamená:

NYNÍ

e
e dneme
dneme staré,
staré,
e
e zeme
zeme nové!
nové!
NYNÍ

NYNÍ

■ Renovace domovních dveří PORTAS je hotová za pouhý jeden den,
aniž by se prostor Vašeho vchodu stal „staveništěm”.
■ Nově upravený vstupní prostor opět působí reprezentativně a atraktivně.
■ Nové domovní dveře jsou odolné proti počasí a již není nutné je natírat.
■ Skleněná výplň vnese do domu světlo.
■ Zvýšená bezpečnost proti vloupání.
V dohodnutém
termínu si ráno
vyzvedneme Vaše
staré domovní dveře.
Vstupní prostor se
opatří profesionální
vizuální ochranou.

4

NYNÍ

V naší moderní dílně
zrenovujeme
domovní dveře
podle Vašich přání.

5

Ještě tentýž den
odborně namontujeme Vaše renovované domovní
dveře.

03





 

 

Dobré zachováme – nové uděláme
D ík y renovaci PORTAS se z Vašich starých domovních dveří
opět stane reprezentativní vstup.

04

Jednička na renovace v Evropě

Model Melaport, dekor PORTAS „bílá” se skleněnou výplní





 

 

Alternativa ke koupi nových dveří!
PORTAS z hodnotného jádra Vašich starých domovních
dveří vytvoří „nové” – za pouhý jeden den. A sice tak
individuálně, jaký je Váš osobní styl.

Vchodové dveře, vizitku Vašeho domu, upravíme na
základě ještě zachovalého jádra Vašich starých
domovních dveří, opět nově a moderně.

Model Melaport, dekor PORTAS „Šentálský dub rustikální” s izolačním zasklením „Gotika” (jsou možné i jiné varianty zasklení)

Model Melaport, dekor PORTAS „Šentálský dub světlý”

Model Melaport, dekor PORTAS „Šentálský dub rustikální”
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Model Melaport, dekor PORTAS „Šentálský dub světlý”

Vhodné pro každé domovní dveře!
Renovace domovních dveří PORTAS je aktuální řešení pro
všechny druhy domovních dveří, aéuž jsou z jakéhokoli

Model Melaport, dekor PORTAS „Tmavý ořech”
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Jednička na renovace v Evropě

materiálu – např. ze dřeva nebo hliníku, se skleněnou výplní
nebo bez ní.

Model Duroprt, dekor PORTAS „Světlý dub”





 

 

Domovní dveře Aluport design od firmy PORTAS
M oderní hra se světlem a stylem!

Model:PADOVA 3 káro s madlem z nerezavějící oceli, sklo:3D matné
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Splníme Vaše přání!
Tyto domovní dveře PORTAS se vyznačují souhrou
moderních stylových prvků a účelnosti. Ve firmě PORTAS
obdržíte i garážová vrata vhodná k Vašim domovním

dveřím. Domovní dveře a garážová vrata se tak prezentují
v jednotném dekoru a zaručují harmonický vzhled.

Model:PADOVA kombi s madlem z nerezavějící oceli.
Velké sklo:rastr, malé sklo:3D matné

Model:COMO 2 s asymetrickou aplikací z nerezavějící oceli
a madlem z nerezavějící oceli. Sklo:fazeta

Model:BRESCIA s aplikací z nerezavějící oceli,
madlo také z nerezavějící oceli
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Model:BRESCIA s aplikací z nerezavějící oceli





 

 

Naše čtyři standardní barvy

RAL 9016 – bílá

RAL 7016 – antracitová

RAL 9022 – perlová světle šedá

RAL 9023 – perlová tmavě šedá

Jiné barvy RAL na objednávku.

Model:JANOV – RAL 2012 lososově červená, s madlem z nerezavějící
oceli, sklo:zelené

Naše 3 standardní skla

Ornament 504

Ornament činčila bílá

Satinato
Model:LUNA 1 – RAL 9022 perlová světle šedá, s aplikací z nerezavějící
oceli a vyklenutým madlem z nerezavějící oceli, sklo:Linea
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Správné rozhodnutí
určitě!
Využijte pro svou bezpečnost koncept proti vloupání
PORTAS. V rámci renovace PORTAS na přání zabudujeme
tyto systémy bránící vloupání:tříbodovou závoru,
cylindrickou vložku odolnou proti odvrtání, doplňkovou

zábranu proti vysazení se 3 kolíky, vložku z ocelového
plechu, prodloužený protiplech a širokoúhlé kukátko
s úhlem záběru 200°.

Širokoúhlé kukátko
s úhlem záběru 200°

Vložka z ocelového
plechu zabrání
násilnému vniknutí

Cylindrická vložka
odolná proti odvrtání

Prodloužený protiplech

Zábrana proti vysazení
se 3 kolíky

Tříbodová závora se
zavíracími čepy
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Další renovační řešení od firmy
PORTAS – evropsk é jedničk y na renovace!
Renovace dveří

Renovace kuchyní

Dveře nemusíte už nikdy natírat!

Renovace schodišé

Nové schody z pravého dřeva nebo laminátu!

Kryty topných těles

Individuálně na míru a podle přání!

S novými čelními prvky na míru!

Stropní podhledy na míru

Nový stropní podhled za pouhý jeden den!

Koupelnový nábytek na míru

Více úložného prostoru a komfortu!
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PORTAS vše z jedné ruky
Kvalita
již více než 30 let

Renovujeme, modernizujeme
a zhotovujeme na míru!

Dobré zachováme –
nové uděláme!
Renovace dveří
Renovace domovních dveří
Renovace garážových vrat

Renovace kuchyní
Nové kuchyně na míru
Koupelnový nábytek
na míru
Kryty topných těles

Renovace schodišé
Parkety a laminát

Stropní podhledy na míru
a osvětlovací systémy

D

Skříňové systémy na míru
Vnitřní vybavení skříní

Odborný závod PORTAS ve Vaší blízkosti!

Více než 500 odborných závodů ve
13 evropských zemích.
Zavolejte nám nebo navštivte naši výstavu.
PORTAS na Internetu :w w w.portas-renovace.cz

Přetisk – také dílčí – je zakázán. Porušování se právně stíhá. Drobné změny barev, zaviněné tiskovou technikou, jsou možné. Všechna autorská práva a užívací práva na koncepci, ztvárnění
a text náleží firmě PORTAS DEUTSC H LAND G mbH & C o. KG . Změny modelů a technická zlepšení jsou vyhrazena.





 

 

Renovace domovních dveří PORTAS
Z domovních dveří, jak o jsou tyto, …
Vaše v jádru ještě zachovalé domovní dveře už mají svůj
věk – to pro Vás znamená:

DŘÍVE

Ráno
Ráno vyzve
vyzve d
d
večer
večer přive
přive zz
DŘÍVE

DŘÍVE

■ Tvar a dekor dveří již není moderní. Vstupní prostor již celkově nepůsobí
reprezentativně.
■ Povětrnostní vlivy na dveřích zanechaly viditelné stopy. Proto je nutné dveře
znovu a znovu natírat.

DŘÍVE

1

02

■ Koupit nové dveře by znamenalo vysoké náklady, zabudování nových
dveří by navíc bylo velmi náročné a spojené s nepříjemným hlukem
a špínou.
Nejvyšší čas na
odborně dokonalou
renovaci domovních
dveří PORTAS.

Jednička na renovace v Evropě

2

V požadovaném termínu
proběhne
konzultace
s expertem na
renovace
PORTAS.
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… se stanou domovní dveře PORTAS!
Jedinečný a milionkrát osvědčený renovační systém PORTAS
zachová cenné jádro Vašich starých domovních dveří – to
pro Vás znamená:

NYNÍ

e
e dneme
dneme staré,
staré,
e
e zeme
zeme nové!
nové!
NYNÍ

NYNÍ

■ Renovace domovních dveří PORTAS je hotová za pouhý jeden den,
aniž by se prostor Vašeho vchodu stal „staveništěm”.
■ Nově upravený vstupní prostor opět působí reprezentativně a atraktivně.
■ Nové domovní dveře jsou odolné proti počasí a již není nutné je natírat.
■ Skleněná výplň vnese do domu světlo.
■ Zvýšená bezpečnost proti vloupání.
V dohodnutém
termínu si ráno
vyzvedneme Vaše
staré domovní dveře.
Vstupní prostor se
opatří profesionální
vizuální ochranou.
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V naší moderní dílně
zrenovujeme
domovní dveře
podle Vašich přání.

5

Ještě tentýž den
odborně namontujeme Vaše renovované domovní
dveře.
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Dobré zachováme – nové uděláme
D ík y renovaci PORTAS se z Vašich starých domovních dveří
opět stane reprezentativní vstup.
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Jednička na renovace v Evropě

Model Melaport, dekor PORTAS „bílá” se skleněnou výplní
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dveří vytvoří „nové” – za pouhý jeden den. A sice tak
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Model Melaport, dekor PORTAS „Šentálský dub světlý”
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Ornament 504
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