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EXTREME RC 3, dub Pieskový

POKOJ A BEZPEČNOSŤ VÁŠHO DOMOVA



Dvere EXTREME RC3 majú všetky príslušné technické vlastnosti potrebné na zabezpečenie domovov v 
súčasnej bytovej výstavbe.
Vďaka použitiu špeciálnych technických riešení v tejto triede výrobkov si naši klienti môžu vychutnať 
vysokú úroveň komfortu používania. Premyslený dizajn a prvotriedne materiály zaručujú odolnosť a 
dlhodobú kvalitu dverí EXTREME RC3.

POZNÁMKA EXTREME RC 3 je K DISPOZÍCII V dvoch typoch:
TYP I: trieda RC3 podľa EN 1627-2012, zvuková izolácia 40 dB, dymotesnosť
TYP II: vlastnosti dverí TYP I + požiarna odolnosť EI30

Požiarna odolnosť
EI 30

Zvuková izolácia
Rw 40 dB

Bezpečnostná trieda 
RC3

Zárubňa
PROJEKT

Iba s podrážkou Aqua StopDostupné rozmery
80-100

Dymotesné
Sa, S200 

Mechanická trieda 
4

Hrúbka krídla
54 mm

PARAMETRE
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BEZPEČNOSTNÁ 

TRIEDA
ZVUKOVÁ IZOLÁCIA POŽIARNA ODOLNOSŤ DYMOTESNOSŤ

RC2 RC3 32 40 EI30 EI60

EXTREME RC3

GRANIT C

KWARC



VLASTNOSTI DVERÍ
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viacbodový zámok od renomovanej spoločnosti Winkhaus s pevným spracovaním a jednoduchým 
dizajnom, ktorý je na trhu vysoko cenený a zaručuje dlhoročné bezproblémové používanie; 
prídavný horný zámok za príplatok;

kľúčovými prvkami ovplyvňujúcimi bezpečnosť dverí sú 2 pevné háky zámku a 4 bezpečnostné 
tŕne proti vylomeniu;

2 veľmi silné objektové závesy (dvere s dreveným rámom PORTA SYSTEM) alebo.
3 trojprvkové pánty (dvere s oceľovou zárubňou);

za príplatok je možné dvere dodať s dodatočným, opticky skrytým pružinovým zatváračom,
ktorý dvere zatvorí (ale nezablokuje), ak ich náhodne necháte otvorené;

viac možností na výber: verzia s drevenou zárubňou PORTA SYSTEM, verzia s oceľovou rohovou 
zárubňou alebo verzia s kombinovanou oceľovou zárubňou s dekoratívnym dreveným obkladom 
PROJEKT BIS na vonkajšej strane dverí;

viacvrstvová konštrukcia krídla vyvinutá našimi inžiniermi zaručuje maximálnu odolnosť proti 
vlámaniu a vysokú zvukovú izoláciu dverí;

rám dverí je vybavený výstuhou pre prípadný samozatvárač a tiež prahom z nehrdzavejúcej ocele, 
ktorý zlepšuje zvukovú izoláciu a dymotesnosť dverí; naviac typ I - je môžné dodať bez požiarnej 
odolnosti;

výber zo 17 dekorov laminátu CPL, 3 dekorov Gladstone/Halifax so zvýšenou odolnosťou a 21 
štandardných dekorov prírodnej dyhy;

možnosť zákazkovej výroby dverí v iných dekoroch a rozmeroch;

možnosť zákazkovej výroby dekoratívnych obkladov okolo dverí. Obklady vyrábame ako 
samostatné stenové panely, panely LEVEL alebo rozšírené výklenky drevených zárubní s 
možnosťou inštalácie napríklad zvončeka, dekoratívneho osvetlenia alebo číselného označenia 
bytu.

dvere navrhnuté a vyrobené v EÚ z vysokokvalitných materiálov;

certifikácia pre Českú a Slovenskú republiku



PODROBNOSTI

hákový zámok
viacbodový systém Winkhaus

Kovanie pre háky v zárub-
niach PORTA SYSTEM

Pružinový zatvárač dverí s oceľovou zárubňou

4 bezpečnostné tŕne a 2 háky proti vylomeniu
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OCHRANA PROTI VLÁMANIU:

KARTA PRODUKTU / EXTREME RC 3 / STRANA 4/6



DIZAJN KRÍDLA
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Krídlo je vyrobené zo špeciálnej päťvrstvovej konštrukcie 
v ráme z lepeného ihličnatého dreva a celé je opláštené 
hliníkovým plechom a HDF doskou s dekorom.

Použitie hliníkového plechu v konštrukcii krídla 
EXTREME RC3 zvyšuje jeho odolnosť voči teplotným a 
vlhkostným rozdielom medzi chodbou a bytom.

Vo verzii s povrchmi CPL HQ a Gladstone / Halifax 
sú okraje krídla pokryté ABS páskou a spodný okraj 
je chránený technológiou ochrany proti vlhkosti 
TechnoPORTA AQUA STOP.

K dispozícii vo verziách s podrážkou.

ZÁRUBNE

OCEĽOVÁ ROHOVÁ ZÁRUBŇA so šírkou profilu 100 mm (za 
príplatok je možné profil rozšíriť). Vyrobené z obojstranne 
pozinkovanej ocele s hrúbkou 1,5 mm. Vybavené samozhášacím 
tesnením, 8 montážnymi hmoždinkami a prahom z 
nehrdzavejúcej ocele (100 mm).

DREVENÁ ZÁRUBŇA PORTA  SYSTEM zosilnená (prevažne 
z preglejky z tvrdého dreva), pre steny od 120 do 300 mm, 
vybavené prahom z nehrdzavejúcej ocele (120 mm). záklopov je 
80 mm.

ZÁRUBŇA PROJEKT BIS - Oceľová zárubňa dverí s ozdobným 
dreveným obložením na vonkajšej strane dverí.



verzia kľučka/kľučka s roz-
tečou 92 mm.

PORTA SAFE (bezpečnostná trieda III)

verzia kľučka/guľa štít horného zámku

VLOŽKY TRIEDY C

KARTA PRODUKTU / EXTREME RC 3 / STRANA 6/6

KOVANIE

DECORY

Laminát  CPL HQ 0,2  Laminát  HPL a CPL 0,7  

Hikora 
Natural 

Betón 
tmavý 

Štruktúra 
Tmavá 

Betón 
svetlý 

Čierna 

Buk Pie-
skový

Biela
RAL 9003

Šedá 
Euroinvest

Dub 
Milano 4

Orech 
bielený

Orech Mo-
dena   1

Antracit
HPL/CPL

Dub 
prírodný 

Orech 
prírodný 

(mat) 

Dub Craft 
Zlatý 

NOVINKA

Dub Orech
Tmavý

Vyberte si prírodnú dyhu  

Dub Orech 
Tmavý Čierny 

Gladstone / Halifax  

Dub Pie-
skový 

Halifax 
Prírodný Dub hnedý 

Orech Mo-
dena   1

Dub 1
"pásy"

Prírodná dyha  

Dub 1
"kvet"

Jasan 
"kvet"

Orech
"kvet"

Kľučky SAFE z nášho sortimentu sú odporúčaným kovaním pre dvere EXTREME RC3. 
Spĺňajú všetky bezpečnostné, technické a rozmerové požiadavky. V prípade použitia 
kľučiek od iného výrobcu je potrebné skontrolovať montážne rozmery.
Ak používate iné kľučky ako tie, ktoré odporúča spoločnosť PORTA, postupujte podľa 
pokynov v záručnom liste.

POZNÁMKY

inox titan čierna

Biely dub 
"pásy"

Tabak
"pásy"

Dub 
Svetlý 
,,pásy"

Mocca
"pásy"

Dub Win-
chester
"pásy"

Nero
"pásy"

Dub hnedý
"pásy"

Prírodná dubová dyha Satin  

Tabak
"kvet"

Mocca
"kvet"

Nero
"kvet"

Biely dub 
"kvet"

Dub Win-
chester
"kvet"

Svetlý dub
"kvet"

Dub hnedý
"kvet"

Pre dvere otvárané dovnútra: rozmer 30/40*

Pre dvere otvárané smerom von: rozmer 30*/40

* označuje stranu možného umístění olivy


