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WARUNKI GWARANCJI
1. Porta KMI System jako Gwarant udziela gwarancji na swoje produkty na terenie RP pod warunkiem, że zostaną one zamontowane zgodnie 

z zamieszczoną w niniejszej karcie instrukcją montażu oraz będą użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. W wykonywaniu obowiązków 
gwarancyjnych pośredniczą na podstawie umów dealerskich przedstawiciele fabryki - Dealerzy Porta KMI Poland

2. Okres gwarancji na wyroby firmy Porta KMI Poland wynosi:
– 12 miesięcy na wyroby standardowe,

 – 24 miesiące na wyroby antywłamaniowe,
 – 24 miesiące na drzwi zewnętrzne drewniane,
 – 10 lat na konstrukcję drzwi Enduro,
 – 10 lat na perforację blachy w drzwich wewnętrznych metalowych i ościeżnicach metalowych.
 Okres gwarancji ulega wydłużeniu o następne 12 miesięcy w przypadku montażu zakupionych produktów przez Autoryzowane Grupy 

Montażowe (posiadające aktualną autoryzację), a fakt ten zostanie potwierdzony przystawieniem odpowiedniej pieczęci w niniejszej karcie.

3. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży uwidocznionej na dowodzie zakupu (fakturze).

4. Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest przedłożenie przez Kupującego w punkcie sprzedaży karty gwarancyjnej wraz 
z dowodem zakupu i faktury za montaż (dotyczy wydłużonej gwarancji). Karta gwarancyjna załączona jest do produktu. Obowiązkiem 
Kupującego jest odebranie karty gwarancyjnej od Sprzedawcy lub Autoryzowanego Montażysty. Wszelkie adnotacje i zapisy w karcie 
gwarancyjnej mogą być dokonywane wyłącznie przez Gwaranta, upoważniony do tego punkt sprzedaży lub Autoryzowanego 
Montażystę.

 Dział reklamacji znajduje się w Porta KMI Poland, 84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 26, tel. 58 677 81 00

5. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w możliwie najkrótszym terminie.

6. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy oględzin, wymiany lub naprawy nie dokonano z przyczyn leżących po stronie 
Kupującego.

7. Jeżeli charakter wad nie wymaga ich usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę gwarancyjną wykonuje się u Kupującego.

8. W okresie gwarancji (patrz punkt 2) producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wadliwego wyrobu.

9. Oceny charakteru wady i sposobu załatwienia reklamacji dokonuje przedstawiciel Sprzedającego lub Gwaranta.

10. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej widocznej usterki jakości jest zgłoszenie jej przed montażem z jednoczesnym odstąpieniem 
od czynności montażowych. Zainstalowanie akcesoriów traktowane jest jako rozpoczęcie montażu wyrobu. Towar należy zwrócić 
w oryginalnym opakowaniu.

11.  Gwarancja wygasa w przypadku: 

 –  dokonania jakichkolwiek przeróbek w skrzydle lub ościeżnicy,
 –  naruszenia konstrukcji wyrobu,
 –  zdjęcia tabliczki znamionowej z wyrobów certyfikowanych,
 –  zniszczenia lub zagubienia karty gwarancyjnej,
 –  dokonania wpisu w karcie gwarancyjnej przez osobę nieupoważnioną.

12. Gwarancją nie są objęte:

–  mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe na skutek nieprzestrzegania prawidłowych zasad w trakcie transportu, 
składowania i przechowywania wyrobów,

–  przebarwienia i odkształcenia, uszkodzenia elementów i podzespołów powstałe na skutek pęcznienia materiału, spowodowanych 
nadmierną wilgotnością powietrza w pomieszczeniach (drzwi powinny być osadzone po wykonaniu tzw. prac mokrych: np. po 
położeniu tynków, posadzek, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych),

–   przebarwienia, sęki, zawoje włókien, różnice kolorystyczne oraz wyciągnięcia struktury drewna, wynikające z niepowtarzalnej 
specyfiki naturalnych oklein,

–  wady powstałe na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia wyrobu na czas robót budowlanych (np. zabrudzenia zaprawą, tynkiem lub 
pianką; czyszczenia gruboziarnistymi środkami czyszczącymi lub agresywnymi środkami chemicznymi),

–  producent nie odpowiada za uszkodzenia powłoki lakierniczej i laminowanej powstałe w wyniku oklejenia wyrobu taśmami 
samoprzylepnymi,

– wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedbałości Kupującego,
– montaż wyrobu,
– wadliwe działanie wyrobu będące skutkiem zdarzeń losowych, niezależnych od producenta i warunków eksploatacji  (powódź, pożar, 

włamanie itp.),
– naturalne zużycia eksploatacyjne wyrobu,
– braki ilościowe elementów i akcesoriów widocznych przy odbiorze,
– powierzchnie malowane proszkowo w wykonaniu podkładowym,

 –  powierzchnie lakierowane proszkowo w wykonaniu ostatecznym, gdy zostały one przemalowane samodzielnie przez Kupującego,
 –  reklamacjami nie są objęte czynności związane: z pielęgnacją, konserwacją wyrobu oraz regulacjami akcesoriów.
13.  Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru 

z umową.
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DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI 60Wyrób dopuszczony 
do obrotu 

i powszechnego 
stosowania 

w budownictwie

czyścić środkami 
przeznaczonymi

do konserwacji mebli

STOSOWANE SYMBOLE

ZASTOSOWANIE
Drzwi jednoskrzydłowe o odporności ogniowej 60 minut (symbol DT-PP-60) są przeznaczone do budynków mieszkalnych oraz 
użyteczności publicznej.

ITB -0566/W wydany przez ITB Warszawa
AT-15-3574/2005 wydanej przez ITB Warszawa

WYKAZ ELEMENTÓW I AKCESORIÓW (rys.1)
1. Ościeżnica (pakowana osobno)  ....................................... 1 szt.
2. Skrzydło  ............................................................................ 1 szt.
  a – zawiasy trzyczęściowe  .............................................. 3 szt.
 b – zamek  .......................................................................... 1 szt.
 c – tabliczka znamionowa  ................................................ 1 szt.

OPIS KONSTRUKCJI DRZWI:
Ościeżnica stalowa (1) kątowa z progiem wykonana 
jest  z dwustronnie ocynkowanej dyfuzyjnie blachy 
o grubości 1,5 mm.
Skrzydło (2) o odporności ogniowej 60 minut – wypełnienie skrzy-
dła stanowi specjalny ognioodpor-ny materiał mineralny.

Tabliczka znamionowa (por. rys.1, element - c) winna zawierać:
 1. Logo firmy.
 2. Numer CZ.
 3. Kolejny numer wyrobu.

Skrzyło i ościeżnica winny posiadać te same znaki identyfika-
cyjne.

Za wyposażenie drzwi w odpowiednie akcesoria odpowiada 
PORTA KMI Poland.

do montażu ościeżnicy 
metalowej nie stosować

pianki  szybkotwardniejącej

60
minut

drzwi o odporności 
ogniowej 60 minut

chronić przed wilgocią

nie montować 
na wilgotnej posadzce;

chronić przed namoknięciem

nie stosować malarskich 
tasm samoprzylepnych
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WYKAZ ELEMENTÓW I AKCESORIÓW

Rys. 1

PRZEGLĄDY I KONSERWACJA
Drzwi o odporności ogniowej są wyrobami o wysokim stopniu ważności w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego w budynkach, zgodnie 
z normą PN EN 14600:2005 zaleca się, aby obowiązkiem właściciela budynku była dbałość o utrzymywanie takich drzwi w stanie pełnej 
sprawności do działania. 
W celu sprawdzenia działania drzwi zaleca się nie rzadziej niż raz na pół roku dokonać przeglądu okresowego zestawu drzwiowego podczas 
którego należy:
– sprawdzić prawidłowość działania zestawu drzwiowego. (Ruch skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu powinien być płynny, bez 

zahamowań i ocierania skrzydła o ościeżnicę. Działanie ruchomych elementów okuć powinno przebiegać bez zacięć. Uszczelki powinny 
ściśle przylegać do odpowiednich powierzchni skrzydła płaszczyzny i ościeżnicy, zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi )

–  sprawdzić działanie poszczególnych części wyposażenia drzwi tj. zamków, zawiasów, uszczelek dolnych.
– sprawdzić wielkość szczelin.(optymalnie–miedzy skrzydłem a ościeżnicą 2-6 mm, miedzy dolną krawędzią skrzydła a posadzką – 5-10 mm,)
–  sprawdzić działanie samozamykacza i w razie potrzeby dokonać jego regulacji. Zalecana jest skuteczność samoczynnego zamykania 

przynajmniej od kąta otwarcia 300 bez względu na wszelkie zamontowane zapadki i/lub uszczelnienia;
–  sprawdzić, czy nie zostały dodane lub usunięte jakiekolwiek urządzenia, które mogłyby mieć wpływ na działanie drzwi
–  sprawdzić, czy wszystkie elementy składowe są pewnie zamocowane i czy wszystkie uszczelnienia i/lub uszczelki są nadal 

nieuszkodzone.
–  w razie wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń lub usterek wyposażenia należy je natychmiast naprawić. Elementy nienadające się do 

naprawy należy wymienić. Ruchome części zestawu w razie potrzeby należy nasmarować.

PRZEGLĄDY I KONSERWACJA
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INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI DT-PP-60
 Z OŚCIEŻNICĄ METALOWĄ

WYMIARY DRZWI
wymiary podane w mm ROZMIAR S0 H0 SZ HZ

Ościeżnica 
do drzwi 
przeciwpożarowych
60 minut

„60” 674 2053 704 2068

„70” 774 2053 804 2068

„80” 874 2053 904 2068

„90” 982 2053 1012 2068

„100” 1074 2053 1104 2068

S0  -  szerokość otworu w murze przystosowa 
  nego do osadzenia ościeżnicy [mm]
H0 -  wysokość otworu w murze przystosowa 
  nego do osadzenia ościeżnicy [mm]
SZ -  szerokość całkowita ościeżnicy [mm]
HZ -  wysokość całkowita ościeżnicy [mm]

MONTAŻ OŚCIEŻNIC METALOWYCH W GOTOWYM MURZE
1. Po rozpakowaniu ościeżnicy należy sprawdzić kąty proste (ościeżnice mogą być zdeformowane na skutek niewłaściwego sposobu trans-

portu), w przypadku braku kąta prostego można to skorygować przez ostrożne uderzanie narożnika prawego lub lewego.
2. Zamocować w ościeżnicy zawiasy (część ościeżnicową) wkładając płetwę zawiasu do końca i wstępnie zacisnąć.
3. Sprawdzoną ościeżnicę umieścić w otworze drzwiowym muru, pod boczne, pionowe belki podłożyć kliny celem ustalenia odpowiedniej 

wysokości ościeżnicy nad posadzką. (ościeżnice stalowe posiadają przetłoczenia w punktach 0 i 1000 mm od poziomu gotowej, wykoń-
czonej posadzki)

4. Sprawdzić i w razie konieczności skorygować poziom górnej belki i piony belek bocznych, unieruchomić ościeżnicę w murze za pomocą 
klinów,uchwytów i dybli montażowych (przynajmniej dwóch na stojak).

5. Osadzić w ościeżnicy skrzydło.
6. Sprawdzić ustawienie ościeżnicy, przyleganie do niej skrzydła.
7. Założyć rozpórki regulowane, przyjmując wymiar bezpośrednio pod górną belką, a następnie przesunąć w dół. Ustawić je w równych 

odległościach pomiędzy sobą: 1 na samym dole, 2 na wysokości klamki, 3 około 20 30 cm od góry. 
8. Ponownie sprawdzić przyleganie skrzydła i poprawność funkcjonowania zamka.
9. Zdjąć skrzydło drzwi.
10. Przymocować ościeżnicę na wszystkie dyble ,które 

są na wyposażeniu. W przypadku montażu drzwi 
o odporności ogniowej 60 min. nie zaleca się 
stosowania pianki montażowej.Montaż powinien 
być wykonany na “mokro”. Zaprawę murarską 
należy dozować przez uprzednio wykonane otwory 
montażowe aż do całkowitego wypełnienia profilu 
ościeżnicy. Przed rozpoczęciem zalewania profilu 
ościeżnicy należy zabezpieczyć wszystkie nie-
szczelności między wyłogami ościeżnicy a ścianą 
uniemożliwiając wyciek zaprawy. Całość należy 
wykończyć tynkiem i pozostawić do należytego 
związania zaprawy. Nie należy stosować środków 
przyspieszających wiązanie zaprawy lub przeciw-
działających zamarzaniu, mogą one mieć nieko-
rzystny wpływ na blachy stalowe.

11. Zamontować zaślepki maskujące dyble montażowe.
12. Zawiesić skrzydło i sprawdzić poprawność montażu.
13. Zamontować samozamykacz. Montaż należy wyko-

nać zgodnie z instrukcja dołączona do opakowania 
samozamykacza

UWAGA !
W przypadku montażu ościeżnicy (na mokro) w trak-
cie wykonywania muru należy sprawdzić kąty pro-
ste, ustawić ościeżnicę na właściwej wysokości 
od posadzki, sprawdzić pion i poziom, unieruchomić 
ościeżnicę, umocować rozpórki, zawiesić skrzydło 
i sprawdzić czy właściwie współpracuje z ościeżnicą, 
następnie można przystąpić do wykonywania muru 
bądź ściany i wmurowania ościeżnicy.
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CERTYFIKAT ZGODNOŚCI



PRZEZNACZENIE, MONTAŻ, ZASADY UŻYTKOWANIA
I KONSERWACJI DRZWI PORTA

1. Drzwi, w zależności od rodzaju, przeznaczone są do zamknięcia otworów budowlanych w ścianach: 

 –  wewnątrzlokalowych, które rozdzielają pomieszczenia charakteryzujące się zbliżoną temperaturą oraz poziomem wilgotności,
–  wewnętrznych, które rozdzielają pomieszczenia o nieznacznej różnicy temperatur i wilgotności (oddzielenie mieszkania od klatki 

schodowej),
–  zewnętrznych, które rozdzielają pomieszczenia budynku mieszkalnego od przestrzeni zewnętrznej.

2. Drzwi wewnątrzlokalowe płytowe przeznaczone są do pomieszczeń mieszkalnych oraz innych lokali, w których nie są wymagane drzwi 
techniczne lub specjalnego przeznaczenia, eksploatowanych w normalnych warunkach naszej strefy klimatycznej (30-60% wilgotności 
względnej). 

3. Drzwi wewnątrzlokalowych nie należy montować w pomieszczeniach o wilgotności przekraczającej 60%, np. łaźnie, pralnie, sauny, 
baseny itp.

4. Zalecamy dokonanie pomiaru, doboru i montażu drzwi przez profesjonalistów, tj.: Autoryzowanych Sprzedawców lub Montażystów (patrz 
warunki gwarancji).

5. Przed dokonaniem montażu należy dokładnie sprawdzić, czy dostarczone wyroby są:

 –   zgodne z zamówieniem i fakturą pod względem ilości i asortymentu,
 –   nieuszkodzone w miejscach wcześniej zakrytych opakowaniem.

6. Montaż drzwi wewnętrznych należy wykonać w pomieszczeniach z kompletnie wykończonymi  ścianami (tapety, malowanie, kafelkowanie 
itp.). Wykończenie powinno być doprowadzone do krawędzi ściany (otworu w murze).

7. W ościeżnicach drewnianych lub wykonanych z materiałów drewnopochodnych, przeznaczonych do pomieszczeń, w których podłoga 
będzie zmywana na mokro, dolną krawędź przed montażem należy zabezpieczyć silikonem. Dodatkowo po zamontowaniu ościeżnicy 
obowiązkowo należy uszczelnić silikonem połączenie ościeżnicy z podłogą i ścianą.

8. Należy stosować klamki z szyldem lub rozetą o wymiarach dostosowanych do rozmiarów nawiertów w skrzydle.

9. Drzwi oraz ościeżnice metalowe należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej, ustawiając je na dolnej krawędzi.

10. Ościeżnice wykonane z materiałów drewnopochodnych, zapakowane w paczki, można przewozić poziomo na paletach w max. 10 
warstwach z zastosowaniem przekładek.

11. Magazynowanie lub przechowywanie jest możliwe tylko w miejscach suchych, ogrzewanych i niezawilgoconych. W żadnym wypadku nie 
można ich magazynować w budynkach w stanie surowym w wilgotnych piwnicach lub garażach.

12. Wyroby pokryte farbami podkładowymi muszą być niezwłocznie po zamontowaniu ostatecznie wykończone we własnym zakresie.

13. Wyroby lakierowane ostatecznie farbami wodnymi w trakcie użytkowania z upływem czasu podlegają naturalnemu zużyciu: ścieranie, 
matowienie, żółknięcie itp.

14. Drzwi są wykonane w oparciu o normy PN EN 1530:2001; PN EN 1529:2001 oraz PN-88/B-10085/A2+A23, które określają dopuszczalne 
odchylenia i tolerancje wymiarowe.

15. Do produkcji drzwi wewnętrznych i zewnętrznych użyto klejów spełniających wymagania klasy trwałości odpowiednio D3 i D4 (wg. PN 
EN 204:2002).

16. Wyroby drewniane lub wykonane z materiałów drewnopochodnych należy czyścić środkami przeznaczonymi do konserwacji mebli lub 
lekko wilgotną szmatką. Drzwi wewnętrzne i wewnątrzlokalowe nie mogą być narażane na bezpośredni kontakt z wodą.

17. W przypadku zamontowania wyrobów metalowych w pomieszczeniach słabo ogrzewanych, o dużej wilgotności powietrza lub 
z ograniczoną wentylacją może występować roszenie powierzchni metalowych, które nie stanowi podstawy do reklamacji. Rozwiązaniem 
tego problemu może być poprawienie wentylacji pomieszczenia.

18. W pomieszczeniach o dużym nasileniu ruchu np. budynki użyteczności publicznej nie zalecamy stosowania lakierowanych klamek 
mosiężnych.
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ZGŁOSZENIE REKLAMACJI
wypełnia sprzedawca / montażysta

SPRZEDAWCA

pieczątka podpis / data

MONTAŻYSTA

pieczątka podpis / data

..................................     ......................................     ..........................................                        
      data sprzedaży                      nr dokumentu zakupu                    data przyjęcia reklamacji

DANE KLIENTA

...................................................................................................................................................
Imię Nazwisko          Telefon

...................................................................................................................................................
Adres

OPIS ZGŁOSZONEJ WADY

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

KARTA KONTROLNA

nazwa wyrobu / symbol

PIECZĘĆ PAKOWACZA
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