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Porta DECOR, model plin Porta DECOR, 
model geam mare

Porta FIT, model F6

Porta STIL, model 3Porta LEVEL, model B2Porta LEVEL, model A3

Porta FIT, model H4

VERTE, model E0

Porta INSPIRE, model B0

VERTE, model E2

Porta INSPIRE model B3 Porta STIL, model 4

Pentru o ofertă personalizată, vizitați cel mai apropiat showroom partener Porta Doors.

*Pentru finisajele Portadur, Portasynchro 3D, și culorile Wenge, Nuc Verona 2 și Stejar Deschis aferente finisajului 
Portadecor.
**Prețurile conțin TVA. Prețurile nu includ tocul și mânerul  și se referă la modelul foii de ușă și culoarea prezentate 
în imagini.  .
Prețuri promoționale în perioada 07.04.2014. - 
 .

15.05.2014

Natura Impress

Porta INSPIRE Porta STIL

VERTE Toc Porta System

Porta LEVEL

Porta NOVAPorta DECOR Porta FIT

Natura IMPRESS, model 3 Natura IMPRESS, model 5

Porta NOVA, model 1.1 Porta NOVA, model 7.2

continuă >>>
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835 Lei

699 Lei 333 Lei

246 Lei

348 Lei

268 Lei333 Lei168 Lei

835 Lei

699 Lei 333 Lei

296 Lei

236 Lei

348 Lei

560 Lei333 Lei290 Lei

pret vechi 928 lei 

pret vechi 823 lei pret vechi 370 lei 

pret vechi 307 lei 

pret vechi 434 lei 

pret vechi 335 lei pret vechi 370 lei pret vechi 210 lei 

pret vechi 928 lei 

pret vechi 823 lei pret vechi 370 lei 

pret vechi 370 lei 

pret vechi 262 lei 

pret vechi 434 lei 

pret vechi 622 lei pret vechi 370 lei pret vechi 322 lei 

 



    
 
 

 
           

 
Revoluția prețurilor continuă – Promoția Porta de primăvară 

 

 
 În perioada 07.04-15.05.2014, următoarele colecții Porta 

beneficiază de reduceri semnificative de preț de listă: 
 

 

 Porta Level -  20% de la prețul de listă, pentru toate modelele pe toate finisajele 
 

 Porta Inspire – 15% de la prețul de listă, pentru toate modelele pe toate finisajele 
 

 Porta Decor - 20% de la prețul de listă pentru ușa plină pe Portasynchro 3D 
 

 Porta Decor, Porta Stil, Porta Fit pe nuanțele Portadecor Wenge, Verona 2 și Stejar 
Deschis – 10% de la prețul de listă pentru toate modelele colecțiilor menționate 

 

 Porta Stil – 10% de la prețul de listă, pentru toate modelele pe Portasynchro 3D 
 

 Porta Nova gr.1 – 20% de la prețul de listă pentru toate modelele pe finisaj Portadur 
 

 Porta Nova gr. 2-7 inclusiv – 10% de la prețul de listă pt. toate modelele pe Portadur 
și Portasynchro 3D 
 

 Natura Impress – 10% de la prețul de listă, pentru toate modelele pe toate finisajele 
 

 Verte grupa E- 10% de la prețul de listă, pentru toate modelele pe toate finisajele 
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