G
žadateli:

GENTRUM sTAVEBNiHo tnŽeHÝRswí a.s.
p.acoviště zLiN, K clhelně 3o,{, 76,1 32 zLÍN - Louky

vydává
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řia \rlaatnost
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VÝobek:

Hlinikové vně|ši (vchodové) dveř., 8y3tém PoNzlo PE 78+

vÝobce:

Rl oKNA a,s., Úkolky 1055, 696

zárubeň a
křídlo
D3l§l píoíily

8í Bzenoc

Jednokřídlové a dvoukřídlové dveře, oločné.dovniť a ven oleviravé.
záíubňový plofir 7562,7562n, rohové spojenIje provedeno spojovacími rct]y NT 4516, NT 5,1,
PĚ722 a č€py NT 906; kiídlový pmtil 7563, 7564, rohové spoj€níje píov€dono spojovácímirohy PE
725, PE 702, NT 40
6756 - příčka,§louPek, dveřnípíáh 7516,75í8Alš přerušoným tepelným moslem, doplněnlprofih) o
izoláci Drc PE 78+ : TR03, íR09 G332D
lermoizolačnl výplně s Ue = 1,3; Ue = 1,0| Ue -o,9: Ue:0,6 nebo
lz sklo ve slož€nl: Floal4 mm / 16 iĎm Émečekchrcmátech Ullra, Aígon / P|anib€lTop N+ 4 mm

U!=1,1áda|š|skl6odpovldájícíhosloženlsUí-'l,,t;U!=1,0;Uo=0,9;Us=0,8;Us=0,7;U9-0.6;

-

Uc = 0,5

Z8sklívacl lišta 4599, 4559 s EPDM těsněnlm - vnitřní G{)o]'D, G0O5D, vněišl G0O8D, G0O9D
dvoilsiupňové EPoM těsněn|vnitlnía vnějšl - Gol7D, na spodnI stlaně kňdlá u pÉhu iě§náI
E6019 nebo G090P, §tllací kartáč pro bezprahové píov€defll FPG20 a FPG25
zámek Ponzio ls 7811/30 nebo ls 7812130 nebo émek KFV As 2750, ovlád8né klikou a kllč€m,
případně GU, AssA ABLoY, BERA, pňestavilelné uzaúÉoípl€chy, 3x dvoudílné závěsy §érié
FáDim Loira každékiídlo

čsN EN

(zkušebnltlak pó tříd! 2
součinitel prosllpu lepla

UD (v

poladl podle

1221,i

čsN EN lso

10077_1

do 250 Pa ngbo 450 Pa
íelalivní čelnl póhyb <'ll200 nebo 1/300,

1,4l1,2l 1,2lo,97| 1,4l1,3l

'1,3l 1,2l'1,1

Timto cerlifrkáaén sé polvlzuje shóda uvedených vlastnosíívýrobku s hodnoaaml

Podtledr Protokolo posouzení Vlasiílogti

výrobku č, 139o4P}151í3/z r€v,

1

Vydaný

csl

a.s,

- NB

1390,

celtifikát platí pouzo pro výrobek, jehož specifikace ie podrobhě uvedena v protokóle o zkouškách.
osvědčuje ýýše uvedené \4astnosti výrobku a neznamená ani nenahrazuie ceítifikaci podlé zákona
--7z.$!ebníno

/§'
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