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Podílady,, Prolokol o posouzen í Vlaslno§tí výrobku č. í 39GCPD-137_13/Z rev. 1 vydaný csl a.s, - NB 1390.

celtífrkát platí pouze pro výmbek, jehož spécifrkace je podrobně uvédena Ý protokde o zkouškách.
osvědčuje više uvedené ýlastnosti Ýýrobku a nezhamená ani nenahrazuje ceňiíikaci podle zákona

Rl oKNA a.s,
úkolky í055, 696 8í Bzenec

CEFlTlFlK/AT
]ta vlastírólst \rýrolrkLt

ě. cv - 15 - 742lz
Hllníkovó vněiší tchodové) dvoř., §y8tém PoNzlo PE 68+

Rl oKNA a.s., Úkolky lo55, 696 81 Bzénéc

J€dnokňdlóvé á dvoukňdlové dvéřé- ótočné dovf,itř á v6n obvíÉvé
zárub€ň á
kňdlo

zárubňaw profl 676212, 67 48, lohové spoFní je prcvedeno spoiovacími rohy NT 451 6, NT 51 ,
PE722 a čepy NT 908; křldlový proíil 6794, 6765. 6796, mhové spo'enlj€ pmved€no spojovacími

íohv PE 725, PE 702, NT 40
Dalšíprofly 6756 - pňčká, slo,]pek, dveřňi,práh 67í6, 6718 Al. § pbrušoným tep€lným lnostem, doplnění proflú

o izolaciDro PE 68+: ŤR03. TR09, G332D
teínoizolaČnÍ výplně § Ue = 1,3; Ue = 1,0; Ue - 0,9; Ue = 0,6 nebo

lz §ldo !€ §lož€ní: Float 4 mm / ,!6 mm rám€č€k chrcmatech U(Ía, AEon / PlanibelTop N+ 4 mm -
tjo=1,1adalěl§klaodpovldajíclhoslož€nl§U9-.1,1iUo=1,0;us=O,qU0=0,8;Ur=0,7;Us=0,6:

Us= 0,5
zaskllvacl lašla 4599, a559 s EPDM ié§něnlm - vnitřnl G0o4D. G0O5D. vněiší G0O8D G0o9D

T&něnl dvou§tupňové EmM Gsnění vnitřní a vnějšI- G0l7D, ná spodní slrené klldla u práhu lě§něnl
EG01 9 n€bo G090P. sl|rácl karláč Dro bezDrahové Drov€dénl FPG20 a FP625

áhsk Ponzio ls 781 í/3o nebo ls 781230 ngbo ámek KFV As 2750, ovládané klikou a klía€m,
pllpadně GU, AssA ABLoY, aERA, pňesláviGlné uzavíráoí plechy, 3x dvoudílné závěsy s&ie

Feoim Loire každé kiídlo

Náz€v ověřovaného Daranetru
Čsť EN 1025 lřída 3
ó§N EN 1027 bez prťJniku vody do 300 Pa nébo 450 Pa

odolíost prd|i zalížení vělrem
(žkušebnl tlgk pro tňdu 2, 3) čsN EN 12211 relaliýnl čehl průhyb < 1/200 nebo 'll300,

funkčr}l, b€zviditeInÝch deíormací
sol$inilel píogtupu 16Pla UD (v pořádl podle
U^ nébo U^ U€dénÝch výDlní) čsN Etl lso 10077_1

1,6 l 1,4 l 1,4 l 1,2| 1,6 l 1,5 l 1,5 1 1,4 l -r,3 l
1,3l12wnlďK\

1hnao ceftlílkáém se potýrzulé šhoda uvédéných vlaslnoslí výrobku s hódno'arni

2u1 997 sb. o technických požadavcích na výrobky.
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