
G
Zadateli:

na \,lástŤiost \,ýrobk.'
é- cv - 17 - 54712

výrobek: P|aa|ovévnějěí (vchodové) dveře PRoF|TL|NE PoRTAL' systém KómmeÍ|ing 88 MD
yýrobce-. PVc oKNA s.r.o., Nová ves í39, 739 í1 Frýdlant nad ostravicí,

provoz. T.oianovice 60' 7l4 oí F]enštát pod Radhoštěm

osvédčuje ý,ýše uvedené vlastnosti výrobku a
2z1997 sb' o tochnickÝch DožadavcÍch na

cENTRUM STAVEBNíHo INŽENÝRSTVí a.s.
p'acoviště zLíN, K cihe|ně 3{M, 764 32 zLÍN . Louky

vydává

PVc oKNA s.Í.o.
Nová Ves í39' 739 1l FÚd|ant nad ostravicí

GEFTTIFTKAT

Vnéjší lvchodové] dveie iednokiíd|ové advoukřídIové' dovni|řa ven olevíravé
zá|ubeň a
křld|o

záÍubňový proílč' 88171' 88172' 88173 - výztuha č' V303' V306, V307' V308' V309' V310' V327'
V328' V329 V384' V388, V389. V390' V391 ' V392; křÍd]ový pÍof| ó' 88274, 88275, 8a276' aa277 -

výzluha é. V260' V314, V326' V337FVL' V339R/L' V419
Da|š|pÍofrlys|oupek č' 88371 ' 88372' 88373 + výztuha V31 8' \31 9' V320' V321 ' V322, V323, V324 k|apáčka č,

88471, 88472 + Výáuha č' V316' V317; pí€hový proÍ|č' A34l
Výp|ň lz' sklo ve s]oŽenÍ: P]anibelc|ea|4 mm / 16 mm rámeček hlinlko!Ý nebo chroma|ech U||Ía F nebo TG|

M' a.gon/ ip|us Top 1.14 mm s Ug=,1'1 ada]šísk|a odpovídaj lcího s 'oŽenís Ug = 1'1;Ug= 1,o;
Uo = 0,9i Ug = 0'8' Ug = o'7; Uo E 0'6] U9 E 0'5 nebo termoizo|ačnl výp|ně s Up - 1 ,09; Up = 0'63i

Up= 0,61ipoužÍvá se ikombinace izo|áčního sk|a a výp|ně; zask|ívací |išta s ko€xtíUdovaným těsněnlÍn
ood|e dfuhu iŽoláčního sk|a

Těsnění vnitřniG046 a vněišíG046. G047' G048' stfudové
PěiibodovÝ UŽvěr KFV' 3 ks rektiÍkovat€|nÝď dveřnÍch závěsú ná každém kříd|e

|řída 3 nebo 4
beŽ prúniku Vody do 150 Pa,200 Pa, 300 Ps'

600 Pa
odo|nost pÍoti zallŽenÍ Větrem

ušebníl|ak DÍo třidu csN EN 12211 reblivní če|n í prŮhyb \'l1200 nebo 1/300' funkčnÍ'

1 ,2 11 ,3y 1 ,2 11 ,2')t 1 ,2 11 ,ztt I ,2 (1 ,2y 1 , t t1 ,ly
1 ,1  (1 ,1 ) r  1 ,1  (1 ,1y  1 ,0  (1 ,1y  1 ,0  (1 ,1 ) ;  1 ,0  (1 ,1y

0,95 (1,0) / 0,97 (1,0); 0,97 (1,0y 0,89 (0,s4) / 0,90
(0.95)i0,90 (0,gsy 0,83 (0.88)/ 0.84 (0.89)1 0.84

(0,8ey 0,76 (0,82)/ 0,78 (0,83)W/(m'.K)
1,1 (1,1); 0,78 (o,83); o,77 (o,82) W@'z.K)

součinite| pÍostupu lep|a UD (v poládi
pod|e uýed€nkh U! i2 sk€|' V poř6dí podie
uved€ntsh U' iz'skě|' pďnlhodno|a plát|pío
ém.&kh|in|kový dfuhá hodnola p|átí po
chrcňal€h U lÍa F a llá] hodnoia plaÍ p6
TG|M H.dnota v závorce plali pío q: 1''1'3
w(m:K] hodnlta pled záÝor|ou pÍo u =

csN EN rSO
10077-1

Tímto ce|tifiká|efi sé po|vnuje shoda uvedených vlastnosti výrobku s hodnotamt

Vvhovuie: csN EN 12207 průvzdušnost
ČsN EN í2208 Vodotěsnost:

tňda { -,.{'nokř'; lřÍda 3 -.dvoukř.
třída 9A -jednokřlloY'niq ol; tňda 48 -

ČsN ÉN 122'|0 odo|nost protizatÍženi větÍemi

jělndkř věň ód; tiila !A :; dvoukř tříde 7A
-jednokř dovnltř ot s pevné 2a3k|. dÍ|em
Ítída czB2

csN 73 0540-2 součinilel

Podklady: P|oloko| o posouzení V|astnoslí ýý.obku č' 13so.cPR{122l2oí7lz Vydaný cs| á's' - NB 1390.
CeftiÍikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokole o zkouškách,

DatunvydánÍ: 21.08.2017
Platnostda: 3í.08.2019
Vypracoval: lng. Milan HelegAa,

Ing- Vladan Panovec
vedoucí pÍacoviště

Í?seú!!:ci podle zá kon a

[**'""''tl:a,lň

wffi,ttPh.


