G

žedalali:

GENTRUM sTAVEBNiHo lNŽENÝRswí a.s.
pracoviště zLÍN, K clholně 3(N,76,132 zLiN - Louky

vydává

Rl oKltlA a.s.
út<olty toss, 696 8t azenec

GE]iR.-rlFlK/AT
na \rlastnost \rýřolrku
č- Cv - 15 -

741lz

výrcbak:

Hliníkovévněiší (vchodové) dveřa, ay8tém PoNzlo PE 78

výrobcg:

Rl oKNA a§,, Úkolky ío55, 696 81 B26n.c

zárub€ň

á

Dá!šiorónlv

Těsněnl
K€Vání

Jednokňdlové a dvoukňdlové dveie, oiďné, dovnitř a v€n otevíravé.
zárubňový proíil 7562, 7562/2, íohovéspoieníjo prov€d€no
spojovacími rohy NT 4516, NT 51,
PE722 a čepy NŤ 908; kňdlový profit 7563, 7564, ronové spojeníj6 provedeno spojováclmi mhy PE
725, PE 702, l|í 40
6756 _ ořiéke 5louDék. dvélnl Dláh 7516- 7518 Al s DřerušanÝm iemlným mostém
!éímoizolaénívýplné s Ue = 1,3; U9 = 1,0; U9 : 0,9i Ue = 0,6 ngbo
lz sklo ve složenl: F|oat 4 mm / 16 mm rámeč€k chromalech Unra, Argon / Planib€lTop N+ 4 mm U!='1,1 a dalšl sklá odpovídajlclho složenísU9 = '1,1;U§ = 1,0; us = 0,9;U§ = 0,8;U9 = 0,7; U! = 0,6;
Ug= 0,5
žasklívacllišl9 4599. 4559 § EPDM iésněnlm - vniiřní Go&D. G0O5D. vn§šl G0O8D. G0O9D
dvou§tupňové EPDM ěsněnívnitřníá vněišI- G0l7D, n6 spodníslraně kňdla u prahu těsnění
EG01 9 n€bo G090P stiEcl kártáč oro bézDEhové orcv€denl FPG20 á FPG25
zámek Ponzio ls 7811/30 n€bo ls 7812130 nsbo žm€k KFV As 2750, ovládané k|akou a klíčem,
plípadně G-u, AssA ABLoY, BERA, piesl8vlte'ílé uzáví€cl ptechy, a\ dvoudllné závěšy séíje
Fáoim Loná každékřídlo

prúniku vodv do 250 Pá nebo €0 Pa
rclallvní čelnl píůhyb< 1/200 nebo 1/300,
funkčnl. b€z vidilélnÝch delormací
1.5 l 1.3 l 1.2 I 1.o:.1.5 l 1.4l1.3l1.3l 1,2l
b€z

odolno§t píolj zatlž8nl vělíem
(zkušebníllák pro třIdtl 2)

souěnitel pro§lupu tepla

Uo (V

čsN EN
poladí podle

12211

čsN EN lso

10077-1

Tlmto ceňifiká'em sé pobfrzuje ahoda uvedených Yla§tností výrobku s hodnotami

Fodlrady. Protokol

o posouzen í V|aslílostí \ýíobku č, 'j390-cPD_151_13/z rev, 1 Vydaný

csl

a.s,

- NB

1390,

ceftifikát platl pouze pro Výrobek, jehož sp'citikace je podtobhě uvedeha v protokole o zkouškáchosvédčuje Výšo uvedehé vlastnosti výrobku a
nanahrazuj1 c6l1ííikacipodle zákona
22/1997 sb. o technických požadavclch na
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