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PORTAL HS: nowe wykonanie ECO PASS 

Szanowni Państwo, 
 
od sierpnia 2022 r. do oferty zostanie wprowadzone nowe wykonanie progu ECO PASS do 
wszystkich systemów profili z wyjątkiem Profine Premidoor 88, zastępując obecną wersję. 

W elemencie aluminiowym po zewnętrznej stronie progu zmieniają się rowki pod poziomy profil 
uszczelniający oraz częściowo pod osłony pogodowe. To sprawia, że zyskujemy jeszcze większą 
elastyczność w kwestii tworzenia przyłączeń budowlanych. Dzięki temu, możliwe są następujące 
innowacje: 

• profil uszczelniający można zatrzasnąć za pomocą sznura uszczelniającego, nie ma więc 
potrzeby wykonywania w rowku dodatkowych czynności związanych z uszczelnianiem  

• dodatkowo zamiast nadal dostępnych pionowych profili uszczelniających można zastosować 
kołnierz przyłączeniowy 

 
Wprowadzenie na rynek obejmuje również nowy płaski profil uzupełniający, dzięki któremu można 
wyeliminować skos i zmniejszyć różnicę wysokości w przejściu na wysokość szyny jezdnej, która 
wynosi zaledwie 5 mm. 

Obecne elementy uzupełniające (skośny profil uzupełniający, profil łączący, osłona pogodowa itp.) 
pozostaną nadal dostępne. Szczegółowe informacje i przeglądy pojawią się wraz z informacją 
techniczną dotyczącą wprowadzenia na rynek. 

Klienci, którzy pracują z własnymi elementami przedłużającymi do progu ECO PASS, np. 
 

• listwami uszczelniającymi, kierowanymi na rynek holenderski 
• profilami cokołowymi 
• innymi elementami uzupełniającymi do progu, 

 
muszą dostosować swoje elementy pod względem konstrukcyjnym do sierpnia 2022 r. lub od tego 
czasu korzystać z naszej zmodyfikowanej oferty. Szczegóły dotyczące zmian konstrukcyjnych są 
dołączone do informacji technicznej jako załączniki 1 i 2. 
 

 
 
 

W razie pytań prosimy o kontakt z właściwym doradcą klienta. 

 
Z poważaniem 

 

Zespół produktowy PORTAL 

 

2 załączniki 
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Załącznik 1 Profil cokołowy: zmiana frezowania zewnętrznego 
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Załącznik 2 Rowki ECO PASS: zmiany dotyczące elementów przedłużających 
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    B190 (Gealan S9000) / R190 (Rehau Synego) → zostały ujednolicone do profilu docelowego 
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    B207 – do konstrukcji dostosowanych do potrzeb klienta, nie dotyczy Premidoor 88 
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