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žedetéli:

CENTRUM STAVEBNíHo INŽENÝRSTVí a.s.
pracoviště zLÍN, K clhélíě3lN, 76/t 32 zLÍN _ Lou*y

vydává

oK A a.s,
úkolky 1055, 696 8t Bzenec
Rl

GEFr-rlFlK,,.AT
na \rlastno8t \rýrobku
é- cv - 15 - 74olz

vÝóbék:

Hliniková okna a balkónové dvéře, 8y§tém PoNzlo PE 78Hl

Výróbce:

Rl oKNA a,§., Úkolky 1055, 696 81 Bžon€c

zasklení

okí,a a balkónové dveřa iednokřídlové a dvoukřídlové se slouDk€m
Rámový píoíilč, 75,a, 7552, 7596 a křídlový prolil č, 7500, 7500PV, 7505, 7505PV, sloupek 7551,7556,
doplněníoroíilú o lzolacj Dro PE 78Hl: TR03. TR09. G332D. TRl1. TR22. TR14. TR06. lR04.'fR10
lz sklo ve složenl] Floal4 mm / 16 inín rámeček chromalecb ultrá, Argon / Planib€lTop N+ 4 mm

-

U9=1,1adalšísklaodPovídaiíclhosloženísU!=1,1iUq=1,0;Ue=0.9iUo=0,8iU9=0,7iU9=0,6;
Us=0,5

Tě§něnI

&§kllvacl lišlá č. 4561, 4558,4529 nebo 4556 s EPDM těsněním - vnnfuí G0O3D, vnějšiG0O8D
dVoUslUDňoVé EPDM lě§něni vnitlní-G00'1D a stledové - G0310o
WinkháDš activPiIo! óflóádné Mšler GU sóblnm sis€niá
sávjo Ribántá

Název ově řované ho oaíamétru
průvzdu§nosl

zkušébni ínétoda

čsN EN 1026
čsN EN ,1027
čsN EN 1221,1

odolnost proli zátíženi vělíem

ízkušebniťákoro tňdu 3 nebo 4)
lJnosno§t bezoečnostních žeřízeni
součinitel Díostuou teola U,

ív mtaol oodl€

U"

lzsxel,

čsN EN 14609
čsN ÉNlso 10077{

lřlda 4
bez Drůniku vodv do 750 Pa, 9o0 Pá
íelativnl élnl prŮhyb < 1/300, íunkční,
béz vidit€lných d€íormací
350 N
1 .a 1 .2l 1 .2l 1 .1l 1 ,ot 1 .Dl o.9o w]tm' .K)

íírntoceňitikáíF,m se potvnuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotamí
Vyhovuie csN EN

,12207

pMftdušno§l:

čsN EN í2208 vodotěgno§t:

ČsN EN l221o odolnost proti4aliženl vělíem:

čsN EN 1435í_l+Aíúnosno§l b€zpeč. zsřizení
čsN 73 0r{&2 součinitol DlogiuDu teDla:

tlíde 4

tlída E750 l€dnokl. a dvou*ř. okno a belk.
dvořs (ú.x t4likort kňdl. í600 ínííx í900

mm}, tlíd. E900 olt blí Yýrobky
ťídec3lédnokř e dvoukř. okno a belk. dverB
(max. vol|lío8t kňdla 1250 nm x 2a00 mm},
tř{de oa - o.{dníÝýónky :,

3s0 1,1
uxm 31.5

Podt ádyj Protokol o posouzeni vlastno§i \^i.obku ó, 1390-cPD_160,13,z

Wíml.Kl
rev_ 2

vydaný

csl

a,s.

- NB

1390,

céltilikát plati pouze pro výrobék, jehož spécifikace je podrobně uvedena Ý prótokole o zkouškách.
osvédčujevýše uvod9né vlastnosti ý.ýrobku a neznamená ani nenahrazuje ceftiíikaci podle zákona
22/1997 sb. o téchnických požadavcích na výrcbky.

Datum vydáni: 12.08-2015
platnost do:
31.1o.2017
lng, Milan Helegda, Ph.D,
Vypracoval:

lng, Vladan Panovec

vedoucí pracoviště

