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zadaleu:

CENTRUM STAVEBNíHo INŽENÝRsTryí a,§.
pracoviště zLÍN, K cihelně 3o4, 764 32 zLÍN - Louky

vydává

Rl oKNA a.s,
úkolky 1055, 696 81 Bzenec

GEFlTlFlK/A-r
řla \rlástílost výřolrku
č- cv -.l5 - 74612

Výrobek:

Hlinikové vněrěí (vchodové) dveř.,9y8tém PoNzlo PE 78Hl

výrobcé:

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

zárubeň a
křldlo
DalšIpíofrly

Jednokřidlové a dvoukřidlové dvele, oločné,dovíitř a ven olevhavé
7562,7562la rohové spojení je prcVedeno spojovaclmi rchy NT 4516, NT 51,
PE722 a č€py NT 908i křídlový pronl 7563, 7564, mhovó spoj€níie provedeno spojovacími rcby PE
725, PE 7o2, Nr 40
6756 - přlčka, sloupek, dveřňípráh75í6, 75í9 Ai s pfurušeným lep€lným moslem, doplněnl protilú o
izoláciD6 PĚ 78Hl :TR03 TR09, G332D, XP6802, xP7802, xP78o4, xP7805. xP7874
l€ímoizolačni lrplně s Ue = 1,3; Ue: 1,0; Ue = 0,9i Ue = 0,6 n€bo
lz sklo ve §loženl: Floal4 mm / 16 mm íámeček chromalech Ulira, Argon / Planibel Ťop N+ 4 mm

záNbřoÝý

píofr|

-

Uo-1,1adalšl§klaodpovld5jícího§lože.l§U9-'1,1;U§-1,0;U9-0,9;U9=0,8;Ug-0,7|Uo=0,6;
Us =

0,5

zaskltvacllišta 4599,4559 s EPDM těsněnlm - vnitlníGO(ND, G0O5D, vněiš{G0O8D, G0O9D
dvoúslupňové EPDM těsněniVnitřnía ýnější-Gol7D, naspodnl stráně kňdla L] prah! lě§nění
EG019 nebo G090P, stlracl kaítáčpro b€zprahovó prov€deflí FPG20 a FPG25

ám€k

Ponzjo ls 7811/30 nebo ls 7812l3o ngDo ámek KFV As 2750, ovládáné klikou á klíč€m,
případně G_U, AssA ABLoY, BERA, piestavítelné užavíracíplechy, 3x dvoldílnézávěsy série
FáĎim Loira každéklídlo

odolno§l píoli zatlžení vělrem

součinilel proslupu lepla

UD (v

poladl podle

čsN EN
ósN EN

1025

čsN EN

12211

bez Drůniku Vodv do 250 Pa nebo 450 Pa
rclalivnl čelnl pfůhyb < 'll200 nebo 1/300,

1027

čsN EN |so

10077_1

1,4 l 1,2

l

1,2 I 0,96| 1,4 l 1,3
/ 1.1 / 0.98 W

l

1,2 I'1,2

l 1,1

Timto ceňifikáGm sa polwzujé šhoda uvedéných vlasínostíÝýrobku s hodnotamj

oíůvzduší}ost
čsN EN 1220s ;;iirtěqno§{:
-:..':....

sída 3 - ven
tlída /r - dovnlť ot vířávádv.řE
ťída5A - dovniti oeví.áié dveře
tlída 8A - v§n ot víl?véjdyeň§

EN 12207

"],:_

ČsN 73 054&,2 §oučinitoi

Drostuou

t6ola:

tJ.,^ < 1.7

Podftladr Protokolo posouzen í vlaslností výrobku č, 1390{P}151-13/Z r€v,

1

Vydáný

csl

a.s,

- NB

1390.

ceftifikát platí pouze pro Výrob@k, jehož sp9cifikace ie podróbhě uvédéna v protokole o zkouškách,
osvědčuje výše uvadené vlastnosti výrobku a naznamená ani nenahftzuie celóikaci podlé zákona
,,-..t{ebn ih! /4ax
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/§.
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