
G GENTRUM STAVEBNíHo lNŽENÝRsTryí a.s.
piacoviště zLlN, K cihelně 3o4, 764 32 zLiN - Louky

vydává

Žadatoli: Rl oKt{A á.š.
úkolky í055, 696 8í Bzenec

VÝobek:

Výrobce:

CEFr-rlFlK/AT
řla \rlastftost \rýrolrku

ě. cw - 15 - 733lz
Hliniková okna a balkónové dvefu, §y§tém PoNzlo PT 52

Rl oKNA a,s., Úkolky 1055, 696 8í Bzenqc

okna a baíkonové dvete lednoki,diove a dvou*lidové se slouokem a kEDaékou
Rámový profil č, 5005, 5010 a kř;dlový Droíilč 6003,6027, slouDek č 5004. 5008. klaoačka -ě,5016

zasklení lZ sklo ve složen': Floal4 ínín / 16 mm rámeč€k cbromátect UltÉ, Aaon /PlanitelTop N+4 mm -
Ug= 1,1 a da]šískla odpovídajlciho složenís U9 = 1"1; U9 = 1,0iU! = 0,9; U9 - 0,8; Us = o,7; Us = 0,6i

Uq= 0,5
zásklívaoílišla č, 5267 § EPD[' těs§ěnh - vnitřníG0O3D, vněišíG008o

dvousluoňové EPDlÝt lěsněnlvnitřn{ - G0O1D a středové _ Gol0D
Winkňaus activPilot, Dllpadně Maslsr, GU. sobinco, sieoenla, sávio, Ribanta

prťlvzdušnošl čsN EN 1026
čsN EN 1027 bez pdniku vody do 450 Pa

nebo 750 Pa

šebnillak pro tňdu 3 a 4
čsN EN 12211 íelaiivni ěelni píůhyb < 1/200 n€bo

1/300, bež vidil€lných deformací

pfo nl hodnola plalí p@ ul - 2,5 W/(m!K)- píonly 5010/6027 a :

součinilel píostupu lepla Uw (v poiadí podle U! lz skel, : ČsN EN lso í0077_1 1 ,1 (1,7)l ,, 
,7 11,6)1 1 ,6 {1 ,5y 1,5 (1 ,5y

1 ,5 (1 ,4\l 1 ,4 |1 ,3)l 1 ,4 11 ,2,)w llnz.K)

csN EN !2207 pnkzdušno§t:
ČsN EN 12208 vodoiěšno§t:

ČsN ÉN 12210 odolno§ pl§lizatlženI větrem:

ČsN EN 14351-1+Aí úno§no§t bezp€č. zařlzení
ČsN 73 054G,2 3oučinn6i pro§lupu iepla: 5 W{n'.Kl

Pod*rady. Protokolo posou2en í vbsalostí q/robku č. 139oJ:PR-0224l2015nýydaný csl a,s. - NB 1390.

Cetlifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je pochobně uved,na v protokote o zkóuškách,
osvědčuje výše uvédené vlastnosti Výrobku a néznamená ani nenahrazuje certifúaci podle zákona
2a1997 sb. o technických požadavcích na l^lrobky.

Tímto ceftifrkátem se polvauje shoda uvedéných ýlastnosti výrobku s hodnotaňi

Datumvydání:'12,06,20'15
Platnostdo: 31,10,20'17
Vyqacoval: li]g. Milan H€legda, Ph,D,

lng. Vladan Panovec


