
o cENTRUM sTAVEBNíHo INŽENÝRsTVí a.s'
Í e pracoviště zLiN, K Cihe|ně 304, 764 32 zLiN - Louky

vydává

Žadateli:

Výrcbek:

výrobce:

PVC OKNA s.r.o.
Nová Ves 139' 739 1,| Fýd|ant nad ostravicí

Íra \,lastÍ|ost výrol'ku
č.  cV .13  -  1o3 lz

P|astové Ynější (vchodové) dveře cLAss|c PoRTAL' systém Kómmer|.ng
Euro Futur Glassic/Elegance
Pvc oKNA s.ř.o., NoYá ves í39' 739 í1 Frýdlant nad ostravicí'
provoz . Troianovice 60' 744 0í Frenštát pod Radhoštěm

GEFa.TIFtK/AT

22.02.2015
Ing. Milan Helegda, Ph.

Podklady: P|otoko| o počáteční zkoušce typu č.139GcPD.0064-09z rev. 1 vydaný CSl a.s. _ No í39o

Certifikát platÍ pouze prc ýrobek, jehož v protokole o zkouŠkách.
osvědčuie Výše uvedené vlastnosti výrobku a
2z1997 sb. o technických požadavcÍch na

Datumvydání: 22.02'2013
Platnost do:
Vypracoval:

zárubňový proÍi| č. F9Go1-2502 nebo 2í}2 s výáuhou č. F00.40-9192 t|. 2 mm' kříd|o\.ý pron|
č' F9G1}24í6 nebo č' 2416 a 2440 s výáuhou č' F0&.4GV003^/004 t|' 2 mm a svařovate|né

rohy ě. F00-94.9287, s|oupek a kříŽ F90-15-2422, F9o-15-o,|22, výztuha 9178' k|apačka ě. 2.140'
0140 výáuha V026 t|. í.5 mm

Hliníkový proÍi|ovaný práh BKr' Eib|T-70 s tésnícim dílem sy|t 16mm

|zo|ačni sk|o s|ožení: Float 4 mm / 16 mm Aígon, rámeček h|iníkový nebo TG| nebo chromatech
U|tra V2 / P|anibe|Top N+ 4 mm s Ug = 1,1 a da|šisk|a odpovídajícího s|oŽeni s Uo = 1'1;

tJs=,t'q Us=0'8; Us=0,7; Ug=0,6;Us=0,5; izo|ační sendvičová deska s Up =,l,09; Up=0'63'
Up = 0,61; pouŽivá se i kombinace izo|ačního sk|a a výp|ně

P|astová zask|ívací |išia č. F0G35.0136 nebo F00-35-2439 s v|oženým koextrudovaným
těsněni č. F40.4l9045 v Íozích

zámek, vícebodový uzávěr KFV As 2750, 3 ks nebo 4 ks rcktifikovate|ných dveřních ávěsů
Dr'Hahn na kaŽdém kříd|e

relativni če|níprúhyb < 1/300, funkční,
t|ak Dro třidu zatíŽení 1 a

1,3 t 1,O t 't,O t 1,4 (1,4\ I ',t,3 (1,4) I 1,2
(1 ,3) t 1 ,2 (1 ,2) t 1 ,1 ('t ,2\ t I ,O (1 ,'.t)

Wím'.K.|

ČSN EN |so 10077.1součinile| prostupu tep|a Uo (v poňadí pod|e Up
nebo Uq uvďených výp|ni, hodnota v závorce p|atí

Tímb ce|tifikátem se potvrzuie shoda uvedených vlast,losti výtobku s hodnobmi

dvoukřid|ové
ČsN EN í2207 průyzdušnost jednokfid|ové
dvoukříd|ové
ČsN EN 12208 vodotěsnost jednokříd|ové
dvoukříd|oVé
ČsN 73 054G2 součinite|

třída c3
lÍíde2
třída 4
třída 5A
třída 7A

f;"ffi'fuš€;,*lss

ce ft if i kaci podle zá kon a


