
G CENTRUM STAVEBNíHo tHŽeHÝRswí a,s.
píacoviště zLiN, K cihehě 3o4, 764 32 zLÍN - Louky

vydává

zadateli:

VÝobek:

Výrobce:

Pod*radyl Prolokol o posouzení vlaslností výrobku č, 1 390"cPDí 37l 3lz rov. 1 vydaný csl a.§, - NB 1 390,

ceiifikát platl pouze pro Výrobek, jehož spocifikace jé podrobně uvedena v protokole o zkouškách,
osvědčuje výše uýedené vlastnosti výrobku a néznamoná ani nenahíazuje ceftiíikaci podle zékóna

Rl oxNA a.§.
úkolky í055, 696 8í Bzenec

GEFl-rIFlKAT
íra \rlastílost \rýrolrku

č, cv - 15 - 743lz
Hliníkové vněiěí (vchodové} dveře, sysém PoNzlo PĚ 68Hl

Rl oKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzonoc

Jednokřídlové a dvoukřldlové dveře, oločné, dovníl á ven otevíÉvé,
zálubeň a
křidlo

zálubňorý píď 676212, 67 48, rohové spojen; j€ pmvedeno spojov€clmi rohy NT 4516, NT 51 ,

PE722 á č€py NT 908; křídlový proril 6794, 6765, 6796, rohové špojenije prov€d§no spojovacimi
rchv PE 725. PE 702 NT 40

oalšíprofrly 6756- pňčka, sloup€k, dveř.ípráh 6716,6718AI s přerušeným tepelným mostem, doplněnípófrlú
o žolacjoro pĚ6aHl:ŤR03, TR09, XP6762, xP6748. XP6774, xP6732. XP6990

tsímoizolační výplně s Up = 1,3; Uř= 1,0; Up = 0,9: Ue = 0,6 nebo
|Z s\lo ve složenl: Floal4 mm / 16 mm rámééek chromalsch Ultra, Argon / Planlbe{ Top N+ 4 mm -

U9= 1,1 ada|šlsklaodpovídajlcíhosloženisUe=1,1iU.=1,0]Uq=0,9|Ug-0,8,U!=0,7;U!=0,6;
, Uo:0;5

zaskllvacllišla 4599, 4559 s EPDM lě§něnim -vnitřníG0O4D, G0O5D, vněišI G0O8D, G009o
Těsněnl dvou§tupňové EPDM těsnéflívnillnla vnqší- G0l7D, na spodnísl.aně křidla u prahu lěsnění

EG01 9 nebo G090P, §tirácí kar€č oro b€žoťáhóvé oróv€dénl FPG20 e FPG25
ám€* Ponzio,|s 78'l'l/30 nebo ls 7812/30 nebo ámgk KFV As 2750, ovlád€né klikou á kllč€m,
plípadně GU, AssA ABLoY, BERA, pňg§tavitelné uzavlrací pléchy, 3x dvoldílné žávě§y séřie

Fgoim Loira každé klídlo

čsN EN 1026

čsN EN 1027 bez Drůniku vodv do 3o0 Pa nobo 450 Pa
odolnost proti zálížéní várem
(zkúšební flak pro llidu 2, 3) čsN EN 12211 relativ!í č€lnl pŇhyb < '11200 nebo 1/300,

součinitel prostupu t€pla UD (v pořádl pod]e
čsN EN lso 10077-1 1 ,5 I 1 ,4 l 1 ,3 l 1 ,1-, 1 ,5 l 1 ,5 l 1 ,4 l 1 ,3 l 1 ,2 l

rírnto ceňiílká/ém sé potvnujé shoda uvedených vlastností výlobku s hodnotamt

tňde 7A - dovnls otovířiÝá dú.řg
ťída 8A _ von oleví.avé óveře

ósN EN 12210 odolni,§iii
čsN 73 o54G2 6oučinitei


