
R E N OVAČ N Í  SY ST É M  PO RTA S  P R O  V Š E C H N Y  DV E Ř E

Vlastní výroba 
a montáž!

Staré dveře budou opět
nové a moderní za
pouhý jeden den!

Kvalita již více 
než 30 let!

Renovace 
dveří na míru.
Ze starého opět nové a moderní –
individuálně podle Vašich přání!

Dobré zachováme –
nové uděláme.

Již nikdy 
natírání 

dveří!

Splnit přání 
a zachovat hodnoty!

DŘÍVE



Vaše výhoda:

Žádné staveniště v bytě – ušetříte 
si špínu, hluk a nervy!

Vaše výhoda:

Chytré řešení pro Vaše dveře a rámy!

Renovace PORTAS je optimální alternativa k natírání 
nebo nákupu nových dveří!

Nebudete již nikdy muset dveře
natírat a ušetříte si námahu, 
peníze a čas!

Ze starého … opět nové!
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„Prostě přesvědčivé“

„Již žádné nepříjemné natírání! Renovace PORTAS 
mě naprosto přesvědčila. Za pouhý jeden den byly
naše staré dveře a rámy zase jako nové – bez špíny 
a hluku!”

Neuvěřitelné, co PORTAS udělal z mých starých dveří. 
Po renovaci nejenom fantasticky vypadají, ale nyní jsou
také velice snadné na údržbu!”

Již více než 1 milion zákazníků se rozhodlo 
pro chytré řešení PORTAS!

...před renovací
PORTAS

...před renovací
PORTAS

„Čistá záležitost“

...před renovací
PORTAS

...před renovací
PORTAS

„Perfektní řešení“

„PORTAS je trefa do černého! Perfektní renovace ve
stanovené lhůtě, jedinečný servis a výsledek, který se
hned tak nevidí!”

...před renovací
PORTAS

...před renovací
PORTAS

„PORTAS je opravdová alternativa ke koupi nových dveří.
Bylo pro mě snadné vybrat si z více než 1 000 modelů
dveře vhodné ke stylu mého zařízení. Všechno je
navzájem harmonicky sladěné!”

„Zatraceně správné rozhodnutí!“

...před renovací
PORTAS

...před renovací
PORTAS
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Pohodlné, individuální poradenství u Vás doma.

Snáz to nejde …

Ráno si v dohodnutém termínu vyzvedneme Vaše staré dveře, …

…odborně je zrenovujeme v naší dílně…

… a večer Vám přivezeme „nové“ dveře podle Vašich přání!

04 Jednička na renovace v Evropě



Inovativní a osvědčený renovační systém 
pro všechny dveře a rámy!
Optimální alternativa k opětovnému natírání nebo koupi
nových dveří! PORTAS tak udělá i z Vašich starých dveří
opět „nové”!

…před 
renovací PORTAS!

Skleněné výplně
Na přání do Vašich dveří vsadíme
skleněné výplně se zasklívacím
rámem z masivního dřeva.

Opláštění
Vaše solidní dveřní křídla 
předěláme přesně podle Vašich
přání a opláštíme je kvalitním
dekorem podle Vašeho výběru.

Kování
Na výběr máte velký počet 
exkluzivních kování – např. 
z masivní mosazi.

Stylové prvky
Mnoho variant stylových prvků 
z masivního dřeva dodá Vašim
dveřím exkluzivní vzhled.

Rám

Vhodně k Vašim dveřím nabízíme
optimální renovační řešení pro 
Vaše rámy.

Cenné jádro
Pod Vašimi „novými” dveřmi
PORTAS se skrývá dobré jádro
Vašich starých dveří.
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Renovace PORTAS Vám splní všechna 
přání ohledně dveří…
„Už nikdy nechci své dveře natírat a kladu důraz 
na snadno udržovatelné dveře!“

PORTAS udělá z Vašich například bíle lakovaných dveří
snadno udržovatelné a odolné dveře PORTAS, 
například v dekoru „bílé fládrování”. Pro toto řešení
máte samozřejmě k dispozici všech 23 dekorů 
PORTAS! Ideální řešení i pro hotely a podnikatele.

„Naše dveře se již nehodí k bytovému zařízení. 
Moderní stylové dveře by se nám líbily víc!“

Podle Vašich přání a Vašeho osobního stylu zařízení
uděláme z Vašich starých dveří opět opravdové 
skvosty, které budou optimálně sladěny s Vaším 
zařízením. Nabízíme Vám velký výběr kování, stylových
rámů z masivního dřeva a skleněných výplní.

„Přeji si více světla na chodbě. 
Má PORTAS řešení?“

Potom do Vašich dveří vsadíme skleněnou výplň 
podle přání. Samozřejmě však umíme udělat ze dveří 
se skleněnou výplní opět plné dveře v požadovaném
dekoru podle Vašeho výběru.

…takto renovuje PORTAS…takto renovuje PORTAS

…takto renovuje PORTAS…takto renovuje PORTAS

…takto renovuje PORTAS…takto renovuje PORTAS
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…od individuálního řešení vzhledu až po
aktuální zabezpečovací techniku!
„Chceme dveře do koupelny zevnitř a zvenku 
v různých dekorech. Dokáže to PORTAS?“

S renovací dveří PORTAS to není problém, například elegantní bílá v koupelně nebo 
v kuchyni kombinovaná s útulným dřevěným dekorem na chodbě nebo v obývacím 
pokoji. Vašim přáním se u firmy PORTAS nekladou žádné meze!

„Vstupní dveře do našeho bytu nejsou chráněny 
proti vloupání. Může nám PORTAS pomoci?“

V souvislosti s renovací vybavíme Vaše vstupní dveře na přání obsáhlým bezpečnostním balíčkem: 
tříbodová závora se zavíracími čepy, protiplech, zábrana proti vysazení s kolíčky, cylindrická vložka
odolná proti odvrtání, vložka z ocelového plechu a širokoúhlé kukátko.

…tak renovuje PORTAS…tak renovuje PORTAS
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zábrana proti 
vysazení se 3 kolíčky

vložka 
z ocelového plechu

širokoúhlé kukátko 
s úhlem záběru 200° 

cylindrická vložka
odolná proti odvrtání

protiplech

tříbodová závora se
3 zavíracími čepy



Povrchy dveří od firmy PORTAS.

Dekor PORTAS
„Bílé fládrování“

Dekor PORTAS
„Hladká bílá“

Dekor PORTAS
„Šedé fládrování“

Dekor PORTAS
„Holubí modř“

Dekor PORTAS
„Javor“

Dekor PORTAS
„Buk“

Dekor PORTAS
„Jabloň Trentino“

Dekor PORTAS
„Slonová kost“

Dekory PORTAS jsou přesné napodobeniny
dřevěných dýh. Proto je i odborník sotva rozezná
od pravého dřeva. Dekory PORTAS vznikají za
použití nejhodnotnějších materiálů a nejmodernější
výrobní techniky.
Dveřní povrchy PORTAS jsou trvale stálé na světle,
mimořádně snadno udržovatelné a milionkrát
osvědčené již po tři desetiletí.
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Dekor PORTAS
„Přírodní dub“

PORTAS udělá ze dveří, jako jsou tyto,…



Velký sortiment dekorů – přes 1 000 modelů 
na výběr!

Z tiskově-technických důvodů jsou možné barevné odchylky. Změny modelů
a technická vylepšení vyhrazena.

09

Dekor PORTAS
„Třešeň“

Dekor PORTAS
„Třešeň Piemont“

Dekor PORTAS
„Kanadský javor“

Dekor PORTAS
„Tmavý dub“

Dekor PORTAS
„Teak“

Dekor PORTAS
„Macadamia“

Dekor PORTAS
„Mahagon“

Dekor PORTAS
„Palisandr“

Dekor PORTAS
„Makoré“

Dekor PORTAS
„Kůže“

…například dveře, jako jsou tyto!



Podle Vašich přání PORTAS zrenovuje a zmodernizuje Vaše
dveří od standardních až po exkluzivní, se stylovým rámem z

Máme pro každý požadavek a styl zařízení vhodný model – ať už pro 

Dekor: Bílé fládrování
Model: Salzburk

Dekor: Bílé fládrování
Model: Atlanta

Dekor: Slonová kost 
Model: Brémy

Dekor: Bílé fládrování
Model: Bergamo

Dekor: Hladká bílá
Model: Boston

Dekor: Holubí modř
Model: Plné hladké

dveře

Dekor: Holubí modř
Model: Hamburk

Dekor: Holubí modř
Model: Skleněná 

výplň

Dekor: Šedé fládrování
Model: Kuba

Dekor: Šedé fládrování
Model: Plné hladké 

dveře

Dekor: Buk
Model: Insbruck

Dekor: Buk
Model: Rákosí 1

Dekor: Buk
Model: Brno

Dekor: Buk
Model: Hamburk

Dekor: Buk
Model: Plné hladké 

dveře
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dveře v dekoru podle Vašeho výběru. Více než 1 000 variant
přírodního dřeva, skleněnými výplněmi a krásným kováním.

 nájemníky, majitele domů nebo vlastníky bytů!

Dekor: Bílé fládrování
Model: Old Pub

Dekor: Bílé fládrování
Model: Nostalgie 2

Dekor: Bílé fládrování
Model: Karé modré

Dekor: Bílé fládrování
Model: Tunis

Dekor: Bílé fládrování
Model: Skyline

Dekor: Javor
Model: Litá antika 

žlutá

Dekor: Javor
Model: Sklo 

s květinami

Dekor: Javor
Model: Praha

Dekor: Javor
Model: Plné hladké 

dveře

Dekor: Holubí modř
Model: Skleněná 

výplň

Dekor: Buk
Model: Cottbus

Dekor: Buk
Model: Erfurt

Dekor: Buk
Model: Gotika

Dekor: Buk
Model: Fazeta

Dekor: Buk
Model: Akvamarín
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Podle Vašich přání PORTAS renovuje a modernizuje Vaše dveře
standardu až po exkluzivní provedení, se stylovým rámem z

Dekor: Jabloň Trentino
Model: Vídeň

Dekor: Jabloň Trentino
Model: Bergamo

Dekor: Jabloň Trentino
Model: Schleswig

Dekor: Buk
Model: Arkáda modrá

Dekor: Buk
Model: Sklo 

s květinami

Dekor: Třešeň
Model: Plné hladké

dveře

Dekor: Přírodní dub
Model: Vídeň

Dekor: Světlý dub
Model: Nimrod

Dekor: Světlý dub
Model: Seefeld

Dekor: Světlý dub
Model: Pacifik žlutý

Dekor: Macadamia
Model: Bergamo

Dekor: Teak
Model: Plné hladké

dveře

Dekor: Makoré
Model: Plné hladké 

dveře

Dekor: Palisandr
Model: Plné hladké 

dveře

Dekor: Mahagon
Model: Plné hladké 

dveře
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v dekoru podle Vašeho výběru. Více než 1 000 variant dveří od
přírodního dřeva, skleněnými výplněmi a krásným kováním.

Dekor: Přírodní dub
Model: Sklo 

s květinami

Dekor: Přírodní dub
Model: Skleněná výplň

Dekor: Přírodní dub
Model: Bergamo

Dekor: Přírodní dub
Model: Plné hladké

dveře

Dekor: Jabloň Trentino
Model: Sklo

s květinami

Dekor: Tmavý dub
Model: Bergamo

Dekor: Kanadský javor
Model: Bergamo

Dekor: Třešeň Piemont
Model: Hamburk

Dekor: Třešeň
Model: Hubertus

Dekor: Třešeň
Model: Bergamo

PORTAS – trochu jiný výrobce dveří! Jedinečný
renovační systém pro dveře PORTAS se osvědčuje již
po tři desetiletí a nadchl již více než milion zákazníků!
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Dekor: Kůže
Model: Studio exklusiv



Model: Hamburk
Dekor: Třešeň Piemont
Kování: Sevilla, masivní nerezová ocel
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Model: Schleswig
Dekor: Jabloň Trentino
Kování: Paříž, masivní mosaz leštěná



Model: Plné hladké dveře
Dekor: Buk 
Kování: Lyon, masivní mosaz leštěná
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Model: Plné hladké dveře
Dekor: Třešeň
Kování: Lyon, masivní mosaz leštěná
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Model: Vídeň
Dekor: Přírodní dub
Kování: Curych, masivní mosaz leštěná
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Model: Arkáda rákosí 1
Dekor: Buk
Kování: Sevilla, masivní nerezová ocel

19



Model: Kiel
Dekor: Bílé fládrování
Kování: Benátky, leštěná mosaz
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Model: Studio exklusiv
Dekor: Kůže
Kování: Paříž, leštěná mosaz
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PORTAS renovace dveřních zárubní:

Dveře renovované firmou PORTAS jsou dokonalé
teprve s vhodným rámem. 

A to funguje naprosto bez problémů. Při rozhodování pro
úplně nové dveře a zárubně Vás čeká spousta mrzutostí: 
je třeba vybourat staré zárubně; důsledkem jsou špína,
omítání a tapetování. Renovace zárubní PORTAS je něco
zcela jiného: Vyřešíme Váš problém jednoduše a dokonale.

Máte na výběr čtyři možnosti:

1. Potažení zárubně metodou 
PORTAS u ocelových zárubní

2. Potažení zárubně metodou 
PORTAS u dřevěných zárubní

3. Potažení zárubně metodou 
PORTAS – stylové rozšíření

4. Nasazovací zárubně PORTAS

Model: Bergamo se stylovým rozšířením zárubně
Dekor: Přírodní dub
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Vhodný rám pro Vaše dveře!

Potažení zárubně metodou
PORTAS u ocelových zárubní

Potažení zárubně metodou
PORTAS u dřevěných zárubní

Potažení zárubně metodou
PORTAS – stylové rozšíření

Ať už jde o staré dveře s nevzhledným ocelovým rámem
nebo úzkým dřevěným rámem, nasazovací zárubně 
PORTAS vyřeší každý problém se zárubněmi a dveřmi.

Obvodový špaletový profil zajišťuje tichý a těsný doraz
dveří, zmírňuje průvan a zlepšuje hlukovou izolaci.
Odpadá nákladné omítání a tapetování. Ve spojení 
s trojnásobně nastavitelnými závěsy tak zůstane 
renovovaná zárubeň PORTAS s renovovanými 

dveřmi PORTAS stabilní a s přesným zavíráním.
Další výhoda nasazovacích zárubní: není nutné 
zhotovovat nové dveřní křídlo. PORTAS vždy zachová
neporušené jádro Vašich starých dveří.

Nasazovací zárubně PORTAS

Řešení 1 Řešení 2 Řešení 3 Řešení 4

Nasazovací zárubně PORTAS: 
Staré dveřní rámy zmizí bez špíny a hluku!

Montáž nasazovací zárubně PORTAS
proběhne u Vás doma bez špíny.

Hliník povrstvený plastem: ideální 
kombinace materiálů pro solidní 
a snadno udržovatelné řešení.

Trojnásobně nastavitelné závěsy zaručují
stabilitu a přesnost zavírání.

Nová nasazovací zárubeň PORTAS ve 
spojení s novými dveřmi PORTAS je
završením renovace dveří.
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Dveřní kování PORTAS: Máte individuální volbu!

Vaše renovované dveře PORTAS opravdu zapůsobí až s novým kováním
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Masivní mosaz

Benátky, leštěná
mosaz

Benátky, bruný-
rovaná mosaz

Bern, leštěná 
mosaz

Bern, rozeta, bruný-
rovaná mosaz

Bern, leštěná 
mosaz

Lyon, brunýrovaná
mosaz

Lyon, rozeta, 
brunýrovaná mosaz

Lyon, leštěná mosaz

Curych, leštěná
mosaz

Curych, rozeta,
leštěná mosaz

Udine, brunýrovaná
mosaz

Udine, leštěná
mosaz

Paříž, bezpečnostní
kování, leštěná mosaz

Masivní mosaz chromovaná

Milán Paříž Paříž, rozeta Paříž, bezpečnostní
kování

Milán, koule

Lyon, koule, leštěná
mosaz

Lyon, koule, bruný-
rovaná mosaz

Curych, koule,
leštěná mosaz

Udine, koule,
leštěná mosaz

Udine, koule,
brunýrovaná mosaz

Dekor nerezavějící ocel

Milán Paříž MadridPaříž, kouleMilán, koule

Benátky, koule,
leštěná mosaz

Benátky, koule,
brunýrovaná mosaz

Lyon, rozeta, leštěná
mosaz



hodícím se ke dveřím a ostatnímu zařízení.
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Bern, rozeta, leštěná
mosaz

Milán, leštěná mosaz Paříž, leštěná mosaz Paříž, rozeta, leštěná
mosaz

Berlín, brunýrovaná
mosaz

Curych, bruný-
rovaná mosaz

Curych, rozeta,
brunýrovaná mosaz

Lisabon, mosaz/buk

Milán, koule, leštěná
mosaz

Bern, koule, leštěná
mosaz

Bern, koule, bruný-
rovaná mosaz

Berlín, koule,
leštěná mosaz

Berlín, koule, 
brunýrovaná mosaz

Curych, koule,
brunýrovaná mosaz

Bicolor

Brusel, mosaz/chrom Brusel, rozeta,
mosaz/chrom

Amsterdam,
mosaz/bílá

Amsterdam,
bezpečnostní
kování, mosaz/bílá

Brusel, bezpečnostní
kování, 
mosaz/chrom

Nerezavějící ocel

Moon Basic 1 Basic 2 Sevilla

Berlín,
leštěná mosaz

Amsterdam, rozeta,
mosaz/bílá



Skleněné výplně pro každý vkus!

Ornamentální sklo Kombinované sklo Fusingové sklo

Litá antika žlutá 
č. 103

Katedrála bílá

Ornament bronz 
č. 187

Listral lesklé

Arkáda zelená

Lagos

Nairobi Dekor: Bílé fládrování
Model: Karé modré

Jantar

Karé modré

Činčila bílá Silvit
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Několik příkladů z našeho velkého výběru:

Matované sklo Sklo s květinami Pravé vitráže

Drážďany

Fazeta

Kufstein

Barevné obilí GB1 s motýlem

Flora činčila bílá, divoká struktura 
a pískovaný rám 1

Rákosí 1 plavené sklo 4 mm, pískovaný 
motiv rákosí s motýly a pískovaný rám 1

Erfurt

Nimrod

Secese
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Mnoho jedinečných výhod renovace dveří

Neustálé natírání dveří je drahé, velice pracné, 
extrémně náročné na čas a není to trvalé řešení.

Zabudování nových dveří a rámů je spojeno 
s vysokými náklady, stavebním hlukem a spoustou
špíny při zednických pracích.

To je servis PORTAS:
Odbornou a pečlivou renovaci Vašich dveří provedeme
za jeden den. To znamená, že si ráno dveře 
vyzvedneme a večer přivezeme „nové”.

Dveře PORTAS nemusíte již 
nikdy natírat!

Žádné vybourávání Vašich 
dveří a rámů!

Zrenovujeme Vaše dveře za
pouhý den!
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PORTAS:

Díky nechoulostivým materiálům renovovaných dveří
PORTAS je jejich údržba obzvlášť
jednoduchá. Můžete se tak trvale těšit ze svých 
„nových” dveří a rámů PORTAS!

Naši specialisté na renovace vyrobí Vaše „nové” dveře 
a rámy PORTAS na míru.

Dveře podle Vašich přání vznikají za použití 
nejkvalitnějších materiálů a nejmodernější výrobní 
techniky.
Od výroby až po montáž – vše z jedné ruky!

Díky nadstandardní kvalitě používaných materiálů
nadchla renovační řešení PORTAS za tři desetiletí již 
více než milion zákazníků!

Dveře PORTAS jsou extrémně
snadno udržovatelné. Trvale!

Od standardních po exkluzivní –
vysoká kvalita

Vlastní výroba a montáž!
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Další renovační řešení f irmy PORTAS –
evropské jedničky na renovace!

Renovace dveří

NYNÍ

DŘÍVE

Už nikdy nemusíte
natírat dveře! 

Ze starých opět nové –
za pouhý jeden den!
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Renovace schodišť

NYNÍ

DŘÍVE

Opět pěkné a bez-
pečné – systémem
„schod na schod”!

Nové schody z pravého
dřeva nebo laminátu!

Renovace domovních dveří 

NYNÍ

DŘÍVE
Reprezentativní, stylové

a atraktivní!



Renovujeme, modernizujeme
a zhotovujeme na míru!
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Kryty topných těles

NYNÍ

DŘÍVE
Individuálně na míru 

a dle přání!

Stropní podhledy na míru

NYNÍ

DŘÍVE

Za pouhý jeden den
namontujeme nový

stropní podhled pod
stávající strop!

Koupelnový nábytek na míru

NYNÍ

DŘÍVE
Více úložného prostoru

a komfortu!

Renovací kuchyní

NYNÍ

DŘÍVE

Cenově výhodná alter-
nativa ke koupi nové
kuchyně! Nové čelní

prvky na míru – za
pouhý jeden den!



PORTAS - 
vše z jedné ruky
Renovujeme, modernizujeme 
a zhotovujeme na míru!

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

Skříňové systémy na míru
Vnitřní vybavení skříní

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.

Odborný závod PORTAS ve Vaší blízkosti!

PORTAS na Internetu : www.portas-renovace.cz

již více než 30 let

Dobré zachováme –
nové uděláme!

Kvalita

Zavolejte nám nebo navštivte naši výstavu.

Více než 500 odborných závodů ve 
13 evropských zemích.




