Stropní podhledy PORTAS
na míru
Moderní a dokonalé řešení pro
Váš nový strop!

Systém stropních podhledů a osvětlení PORTAS

Lepší
atmosféra
a více
pohody.

Jednička na renovace v Evropě

Za pouhý
jeden den
Vám
namontujeme
nový stropní
podhled.

Systém podhledů a osvětlení od PORTASu – jedničky na renovace v Evropě
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Toto řešení Vás překvapí.
Moderní podhled pro Váš strop!
Stropní podhled PORTAS na míru je

Jednoduchá vestavba se provádí většinou

profesionální a moderní řešení pro

během jednoho dne a neobtěžuje odpadem

všechny místnosti. Starší nebo nová

nebo špínou.

výstavba: renovace a modernizace se
systémem PORTAS je zcela jednoduchá.

Stropní systém PORTAS se skládá z profilované
lišty vhodné barevně k podhledu, která se

Nový stropní podhled PORTAS se montuje

upevní na stěnu nebo na stávající strop.

přímo pod stávající konstrukci stropu.

Nový stropní podhled PORTAS tvoří flexibilní

Vyklízení pokojů není nutné.

fólie s vynikajícími vlastnostmi, která se upne
do profilů.

Nebaví Vás stále znovu
malovat Váš strop?
Potom je pro Vás stropní podhled PORTAS na
míru určitě to pravé. Protože zcela odpadne
nákladné, stále se opakující malování. Odpadá
namáhavé stěrkování stropů. Do minulosti patří
také opadávající omítka, nerovná místa
a praskliny. Strop se již nikdy nemusí malovat.
Na přání Vám současně namontujeme také
vhodné osvětlení. Kabely a transformátory zmizí
za novým podhledem.

DŘÍVE

Systém podhledů a osvětlení
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Nesčetné možnosti provedení

04

Jednička na renovace v Evropě

|

Rychle a čistě

Tyto přednosti Vás
přesvědčí.
Systém stropních podhledů a osvětlení PORTAS –
každý strop je jedinečný!
Zabudování za jediný den:
■

Již nikdy nemusíte malovat svůj strop

■

Bez demontáže původního stropního podhledu

■

Není nutné vyklízení pokojů

■

Bez nákladného malování a stěrkování

■

Bez nerovných míst, prasklin nebo
opadávající omítky

■

Žádná špína nebo odpad

Stropní podhledy PORTAS na míru:
■

Zvláště flexibilní a odolné proti popraskání

■

Minimální výška konstrukce

■

Vyrobené na míru podle situace ve Vaší místnosti

■

Antistatické, a proto bezprašné

■

Vhodné pro alergiky

■

Nejvyšší kvalita materiálu

■

Těžko zápalné (B1) podle DIN 4102

■

Zvlášť snadno se udržují

■

Vhodné pro vlhké prostory

■

Mnoho barev a povrchů

■

Nesčetné varianty provedení

■

Reprezentativní vzhled

■

Hodí se ke každému stylu zařízení

■

Osvětlení může být integrováno

Ruší Vás Váš starý dřevěný strop?
Starý, tmavý, nebo dřevem obložený strop se
DŘÍVE

již často nehodí k příjemnému a světlému, nebo
modernímu stylu zařízení. Vybourání takovýchto
dřevěných stropů, nebo změna barvy jsou možné
většinou jenom s vynaložením spousty materiálu
a času. Zde má PORTAS řešení: nový strop PORTAS
kašíruje bez vynaložení velkého úsilí dosavadní
konstrukci stropu a zajistí prostředí, ve kterém se
cítíte dobře. Díky minimální stavební výšce se
hodí řešení PORTAS do každé prostory.

Systém podhledů a osvětlení

05

Strop a světlo
Ideální kombinace pro
náročné kuchaře.
Vhodné do každého interiéru

Kuchyň z programu PORTAS:
model „Country krémová“
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Není nutné vyklízení

|

Každý strop je unikát

Špičkové kulinářské výsledky vyžadují optimální pracovní podmínky v kuchyni.
Systém stropních podhledů PORTAS Vám umožňuje individuální ztvárnění
stropů a osvětlení. Ať jako jednotlivé svítidlo, nebo jako vytříbené uspořádání
celého kompletního souboru světel. Také pro použití zabudovaných
osvětlovacích prvků je stropní systém PORTAS jako stvořený. Podhled
a osvětlení od jedné firmy. Doporučujeme menu PORTAS o třech chodech:
kuchyň, stropní podhled, osvětlení.

Systém podhledů a osvětlení
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Objevte . . .
. . . co chybí Vašim místnostem!

Kuchyň z našeho programu PORTAS:
model „Kazeta modrý javor“
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Zabudování za jediný den

|

Vyklízení není nutné

Díky jedinečnému pracovnímu postupu získá Vaše
kuchyně moderní stropní prvek a současně osvětlení,
které je uzpůsobeno Vašim individuálním potřebám.
Systém stropních podhledů a osvětlení PORTAS na
míru je moderní řešení pro každou místnost.

Systém podhledů a osvětlení
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Harmonie nebo kontrast . . .
. . . do každé místnosti odpovídající podhled!
Stropní podhledy PORTAS rozzáří Vaši kuchyni. Individuální uspořádání osvětlení cíleně rozjasní
prostor. Bodová světla nebo reflektory z osvětlovacího systému PORTAS v kombinaci se správným
zbarvením stropu promění kuchyňské práce v zábavu. Ať již dáváte přednost kontrastům nebo
celkově harmonické barevné kombinaci „odstín do odstínu”, systém stropních podhledů a osvětlení
PORTAS splní Vaše přání.

Kuchyně z programu PORTAS:
model „Tradice tirolský buk“ a „Young Line jabloň Trentino“
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Odolný a snadno udržovatelný
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Individuální umístění osvětlení

Systém podhledů a osvětlení

11

Flexibilní a jedinečné . . .
. . . individuální řešení přesně na míru!
Také u komplikovaných stropů přesvědčí systém stropních podhledů PORTAS svou kvalitou. Flexibilní
podhledy a osvětlení, které se přesně přizpůsobí situaci v místnosti. Ať již u šikmých stropů nebo při
zakrytí schodištních podhledů : pružnost materiálu a použití speciálních profilů na stěny umožňují téměř
neomezený výběr individuálních řešení v každé obytné místnosti.
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Vhodné pro vlhké prostory
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Malá stavební výška

Systém podhledů a osvětlení
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Malé místnosti působivě přetvořit . . .
. . . a barevně zvýraznit!
Koupelna se stane nejoblíbenější místností když využijeme všech tvůrčích možností. Správné
osvětlení, ideální barevný tón stropu, přesné zabudování a sladění se stávajícím členěním
prostoru. Tak se změní i malé koupelny ve „velké” a stanou se oázou klidu a odpočinku.

Vyřešení úpravy Vašeho stropu
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Beze spár a prachu

DŘÍVE

Systém podhledů a osvětlení
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Objevit nové dimenze . . .
. . . a zvýraznit prostor!
Jakoby ve stavu beztíže podtrhuje tato kombinace podhledu a osvětlení
velkorysost zobrazené místnosti. Díky nízké váze použité speciální fólie mohou
být bez problémů montovány i velké stropní plochy.
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Moderní řešení

|

Integrovaný systém osvětlení

|

Nový prostorový dojem

Systém podhledů a osvětlení
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Lepší atmosféra
a více pohody . . .
. . . pouze za jediný den!

Čistě a perfektně
Systém stropních podhledů a osvětlení PORTAS
vytvoří atmosféru a pohodu jak jste si ji vždy přáli:
a to jednoduše, rychle a čistě, bez nákladného
malování a stěrkování.
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Zabudování moderních halogenových svítidel
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Již nikdy malování stropu

Systém podhledů a osvětlení
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Skvělé vyhlídky.
Zažijte zcela nový prostorový dojem!
Každá místnost reprezentuje Váš zcela osobní styl zařízení. Kromě nábytku a zdí jsou strop
a osvětlení důležitými prvky, které formují prostor. Díky individuálnímu vyhotovení na míru se
stropní a osvětlovací systém PORTAS harmonicky přizpůsobí, jak barvou tak i ztvárněním,
libovolné situaci v prostoru.
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Moderní řešení

|

Vhodné ke každému stylu zařízení

Systém podhledů a osvětlení
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Klasické nebo moderní . . .
. . . ideální řešení pro každou místnost!
Stropní podhled PORTAS se harmonicky včlení do každého interiéru a podtrhne individuální
charakter zařízení. I nehezké konstrukce stropů s povrchovými vedeními a potrubími mohou
být tímto způsobem stylově zakryty.
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Vhodné pro každý strop

|

Individuálně na míru

Systém podhledů a osvětlení
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Zušlechtěte Vaše místnosti!
Podhled PORTAS vytvoří
lepší atmosféru!

DŘÍVE
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Prvotřídní kvalita

|

Libovolná forma je možná

Podhled PORTAS získá nejenom obdiv Vašich hostů a přátel, ale odráží
také Váš styl. Tato úplně rovná plocha se postará o zvláštní atmosféru,
která zušlechtí každou místnost. Prostřednictvím efektního zrcadlení
vznikne dojmem většího prostoru.

Systém podhledů a osvětlení
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Nevšední . . .
. . . elegantní provedení podhledu
se stylovou lištou!
Systém podhledů a osvětlení PORTAS Vám nabízí mnoho hezkých
a užitečných detailů, které propůjčí Vašemu stropu zcela osobitý
vzhled. Je to například stylová lišta lemující stěnu. Nebo integrovaný
systém pro zavěšování obrazů.
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Rychlé a čisté zabudování

|

Těžko zápalný materiál

Systém podhledů a osvětlení
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Prvotřídní kvalita . . .
. . . se postará o Váš klidný spánek!

Stropní a osvětlovací systém PORTAS klade důraz nejen
na nesčetné možnosti provedení, ale i na vysokou
kvalitu. Proto nemohou vysoce odolné a kvalitní fólii
uškodit ani teplo ani chladno, či vlhko nebo sucho.
Nemá spáry a je bezprašná, a proto je zvláště vhodná
pro alergiky.
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Reprezentativní vzhled

|

Vhodný do každého interiéru

Systém podhledů a osvětlení
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Strop, světlo
a barevnost.
Bezvadná kombinace!
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Žádné vyklízení místností

|

Velký výběr barev

Systém podhledů a osvětlení PORTAS nabízí
trojnásobný užitek. Tak získá tento dětský
pokoj jediným pracovním postupem moderní
a odolný stropní systém, nové barevné
uspořádání a k tomu navíc osvětlení, které je
zcela přizpůsobeno potřebám. Zdroje světla
jsou umístěny přesně tam, kde jsou zapotřebí,
např. nad pracovním stolem.

Systém podhledů a osvětlení
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Váš strop jako
zdroj světla.
Rovnoměrný jas v celé místnosti!
Perfektní osvětlení
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Osvětlovací podhled na míru

s c h n e l l e r

E i n b a u

Osvětlovací podhled PORTAS promění celou plochu stropu, nebo
jeho velkou část v souvislou světelnou jednotku. Osvětlovací podhled
je tvořen fólií, která propouští světlo, ale není průhledná. Speciální
osvětlovací tělesa za podhledem zajišťují rovnoměrné plošné
prosvětlení. Moderní řešení pro pracovny a kanceláře, ale i pro
koupelny a předsíně, které nemají denní světlo.

Systém podhledů a osvětlení
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Systém stropních podhledů PORTAS.
Barvy a povrchy pro strop podle Vašich přání!
Pro Váš nový podhled PORTAS máte k dispozici širokou paletu barevných odstínů. Bez problémů jsou
možné i barevné kombinace. Kromě lesklých vysoce kvalitních fólií nabízíme také matné povrchy, jejichž
barvy jsme záměrně ladili decentně. Rádi Vám poradíme při volbě vhodných barev a povrchů.

Lesklé povrchy

pastelová – lak 7526

lososová – lak 5536

šafrán – lak 8516

kadmium – lak 0652

tyrkysová - lak 1516

kobalt - lak 9506

noční modř - lak 4536

capri - lak 8506

světle modrá - lak 7506

vanilková - lak 5166

ohnivě červená - lak 3526

antracit - lak 0536

černá - lak 1536

písková - lak 7516

holubí - lak 3506

achát - lak 6650

šedá - lak 4506

stříbrná - lak 2506

bílá - lak 1065

jedlově zelená - lak 2536

Osvětlovací
podhled

vínově červená - lak 6563

Luce 6659

Matné povrchy
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ecru 2806

světle šedá 5806

vanilková 3806

oranžová 0816

pastelově zelená 8066

pastelově modrá 8806

Jednička na renovace v Evropě

stříbrná 1816

béžová 9806

Systém osvětlení PORTAS.
Integrované osvětlení podle Vašich přání!
V rámci jediného pracovního postupu zabudujeme do stropu PORTAS osvětlení podle Vašich přání.
A to přesně tam, kde si to přejete, a nezávisle na poloze přívodu proudu. Vestavěný transformátor
a kabely budou skryty za novým podhledem. Jednotlivá svítidla jsou přizpůsobena výběru barev
stropní plochy a profilů.

Vestavné reflektory PORTAS

PORTAS-Line „alu”

PORTAS-Line „chrom”

PORTAS-Line „nerez”

PORTAS-Line „zlatá”

PORTAS-Line „graphit”

PORTAL-Line „bílá”

Reflektor z křišťálového skla „cubia”

Reflektor z křišťálového skla „circula”

Montážní varianty
Profil na zeď s ozdobným profilem

Profil na zeď se stínovou spárou
Strop

Strop

Profil na zeď
z hliníku

Profil na zeď
z umělé hmoty

Stínová spára
Podhled PORTAS

Ozdobný profil

Upevnění na zeď s ozdobným„viditelným“ profilem

Podhled PORTAS

Upevnění na zeď se stínovou spárou „skryté“

Systém podhledů a osvětlení
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Přednosti systému stropních podhledů
a osvětlení PORTAS v přehledu.
Ze starého nové:
Již nikdy malování stropů!

Zabudování během jediného dne

Staré a nehezké stropy nemusí být odstraňovány
protože systém podhledů PORTAS může být,
vzhledem k nepatrné výšce vestavby, namontován
pod libovolnou stávající konstrukci jako např. pod
dřevem obložený strop. Podhledy PORTAS již nikdy
nemusíte malovat.

Ráno: původní stav

Jednoduše, rychle a čistě:
Vestavba za jediný den!
Stropní podhled PORTAS se vyrábí vždy na míru. Tak
nevzniká v bytě žádný odpad a špína a vestavba
trvá krátkou dobu. Vyklizení pokojů není nutné.

Individuální a flexibilní:
Vhodný do každé místnosti!

Upevnění profilů na zeď

Stropní a osvětlovací systém PORTAS se bezvadně
přizpůsobí všem podmínkám v místnosti jako kupř.
zešikmení střechy nebo zvláštnímu půdorysu. Podhled
PORTAS se vyznačuje svojí nepatrnou výškou
konstrukce, ale může být také namontován v libovolné
výšce mezi zdmi a snížit tak světlou výšku místnosti.

Instalace podhledu vyrobeného na míru

Funkční a jedinečný:
Každý strop PORTAS je jedinečný!
Kvalita vysoce odolné fólie odpovídá poslednímu
stavu technologického vývoje. Pružnost tohoto
lehkého materiálu zajišťuje podhledu PORTAS
naprostou odolnost proti popraskání. Díky
antistatickým vlastnostem jsou odpuzovány žmolky
a prach. Proto se tento na míru zhotovený podhled
zvlášť snadno udržuje.
Večer: Váš nový podhled PORTAS
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Správné rozhodnutí: Stropní podhledy
na míru od firmy PORTAS!
Kompetentní a pohodlné:
Individuální poradenství u Vás!
Odborný poradce PORTAS Vám poradí u Vás
doma, jen tak se může nový podhled včlenit
perfektně a na milimetr do Vašeho interiéru.
Společně s Vámi najde řešení, které odpovídá
přesně Vašim požadavkům a přáním. Potom
vše pečlivě zaměří a přesně vypočítá náklady –
nepříjemná cenová překvapení Vám
firma PORTAS nepřipraví.

Profesionální a přesná:
Výroba na míru!
Všechny složky podhledů a osvětlovacích
systémů PORTAS se vyrábějí pečlivě podle
Vašich představ a individuálního zaměření.
To Vám dává jistotu, že všechno bezvadně
sedí. Protože u firmy PORTAS není výroba na
míru výjimkou ale platí pravidlo : každý stropní
podhled a osvětlení je unikátem podle Vašich
přání.

Pečlivá a čistá:
Odborná montáž!
Při plnění Vašich přání jsou používány
nejhodnotnější materiály a nejmodernější
výrobní technika. Od vyhotovení až po montáž vše z jednoho zdroje! Ve smluveném termínu
Vám PORTAS zabuduje zvolené provedení
podhledu během několika hodin – přesně,
pečlivě a čistě.

Exkluzivní a bezvadná:
Vysoká kvalita!
Za vysokou kvalitu materiálů PORTAS ručíme
písemně. Proto dostanete po pečlivé závěrečné
kontrole osvědčení kvality PORTAS. Chtěli bychom,
abyste měli dlouho radost z Vašeho nového
stropního podhledu a potěšilo by nás Vaše
doporučení dalším zákazníkům.

Systém podhledů a osvětlení
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Další renovace od firmy PORTAS –
Jedničky na renovace v Evropě
Renovace dveří

Renovace kuchyní

Nachher
NYNÍ

Již nikdy
natírání dveří!
Ze starého bude nové –
za jediný den!

Hodnotná alternativa
k nákupu nového!
Nové čelní prvky na míru –
za jediný den!

DŘÍVE

Renovace schodišť

NYNÍ

Zase krásné a bezpečné –
systémem
„schod na schod“!
Nové schody z masivního
dřeva nebo z laminátu!

38

NYNÍ

DŘÍVE
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DŘÍVE

Renovujeme, modernizujeme
a vyrábíme nové na míru!
Renovace domovních dveří

Kryty topných těles

Nachher
NYNÍ

Reprezentativní,
stylové a lákavé!

NYNÍ

Individuální, na míru
a podle přání!
DŘÍVE

DŘÍVE

Stropní podhledy na míru

Koupelnový nábytek na míru

NYNÍ
Nachher

Systém stropních
podhledů a osvětlení!

NYNÍ

Více úložného
prostoru a pohodlí!
DŘÍVE

DŘÍVE

Systém podhledů a osvětlení
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PORTAS –
vše od jedné firmy
Kvalita

Renovujeme, modernizujeme
a zhotovujeme na míru!

již více než 30 let
Renovace dveří
Domovní dveře
Garážová vrata

Renovace kuchyní
Koupelnový nábytek
Kryty topných těles

Renovace schodišť
Parkety a laminát

Renovace stropů
a osvětlovací systémy

Skříňové systémy
Vnitřní vybavení skříní

Odborný závod PORTAS ve Vaší blízkosti!

Více než 500 odborných závodů ve 13 evropských zemích.
Zavolejte nás nebo navštivte naši výstavu.
PORTAS na Internetu :

Jednička na renovace v Evropě
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.

Drucknorm

www.portas-renovace.cz

