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Przygotowując się do nowej edycji katalogu PORTA przeprowadziliśmy wiosenne 
porządki i podjęliśmy decyzję o wycofaniu niektórych produktów. Te ustąpią miejsca 
nowym, atrakcyjnym produktom i okleinom, które wprowadzimy do oferty w 
nadchodzącym czasie. 

Poniżej przedstawiamy listę wycofywanych produktów:

PRODUKTY
Produkty dostępne w systemie do zamówień Orders do końca kwietnia 2021:
➢ Skrzydła Hide – model Y
➢ Skrzydła Natura IMPRESS 
➢ Skrzydła Natura SPACE – model F.0, G.0 
➢ Drzwi zewnętrzne Eco POLAR, Eco POLAR PASSIVE 

Produkty dostępne w systemie do zamówień Orders do wyczerpania zapasów:
➢ Skrzydła Skandia – model A.0, B.0 – zapas na ok. 1 m-c

AKCESORIA
Akcesoria dostępne w programie do zamówień Orders do wyczerpania zapasów:
➢ Klamki i szyldy CORTES

OKLEINY 
Okleiny dostępne w systemie do zamówień Orders do wyczerpania zapasów: 
➢ Portadecor Popielaty Euroinvest – zapas na ok. 4 m-ce 
➢ Portaperfect Dąb Malibu – zapas na ok. 2 m-cy 
➢ Portadur Orzech 3 - zapas na ok. 10 m-cy 
➢ Blacha stalowa laminowana PCV – Dąb Bagienny – zapas na ok. 6 m-cy
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Zachęcamy do śledzenia komunikatów, ponieważ już niedługo zaprezentujemy 
nowości.

W PORTA wiemy, jak ważne jest dawanie czegoś od siebie. Dlatego od wielu lat 
wspieramy lokalnie i globalnie. Rok 2020 pokazał, że dzięki wspólnemu działaniu, można 
na lepsze zmieniać rzeczywistość. Nie mogliśmy więc przejść obojętnie obok projektu
„Dom z serca”. Z przyjemnością dołączyliśmy swoją cegiełkę do budowy nowego 
domu dla potrzebującej rodziny. 

Motywem do zorganizowania akcji Dom z Serca była trudna sytuacja 16-osobowej 
rodziny Pani Magdy. W 2020 roku media zainteresowały się jej losem, ponieważ sąd 
zdecydował o odebraniu matce prawa do opieki nad jedenaściorgiem niepełnoletnich 
dzieci. Decyzja ta miała zapaść ze względu na trudne warunki mieszkaniowe. 

W ten sposób narodził się pomysł na budowę Domu z Serca. Akcję zainicjowała firma 
Budimex, a historia Pani Magdy chwytała za serce kolejne firmy. 

PORTA dołączyła do tego projektu bez wahania, bo doskonale wiemy, jak ważny dla 
każdego człowieka jest dom i bezpieczeństwo, jakie on daje. 

Dzięki współpracy łącznie 20 firm, w Wierzbicy koło Radomska powstał przestronny 
220 m2 dom, do którego przekazaliśmy drzwi.

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc, by Pani Magda i jej dzieci spędzili Święta 
Wielkanocne już w nowym domu. 
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Magdalena Jakóbiak / Kierownik Działu Promocji Produktu                                                              
gsm. +48 721 006 607  / magdalena_jakobiak@porta.com.pl

W przypadku dużych zamówień prosimy o wcześniejszy 
kontakt w celu weryfikacji zapasów magazynowych

PORTA POMAGA 
#DOMZSERCA – PRZEKAZUJEMY RODZINIE KLUCZE DO 
NOWO WYBUDOWANEGO DOMU!



Renata Szymańska / Specjalista ds. Komunikacji Marketingowej                                                                 
gsm. +48 601 621 350 / renata_szymanska@porta.com.pl

PORTA KMI POLAND spółka akcyjna (dawniej: Porta KMI Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa), ul. Szkolna 54, 84–239 Bolszewo, www.porta.com.pl zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS:
0000 838 758, NIP: 585 000 62 04, REGON: 190542423. Kapitał zakładowy: 125.704.899,00 zł, w całości
opłacony.

Życzymy całej rodzinie dużo szczęścia ❤️

Wierzymy, że nasze drzwi otworzą przed nią nowe, lepsze życie, pełne miłości.

Zobaczcie jak przebiegała budowa Domu z Serca.
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KLIKNIJ W ZDJĘCIE, 
ABY OBEJRZEĆ FILM

https://youtu.be/m1QTMpSSel8
https://youtu.be/m1QTMpSSel8
https://youtu.be/m1QTMpSSel8
https://youtu.be/m1QTMpSSel8

