
výÍabek:
výrobce:

.í!. cENTRUM STAVEBNíHo INŽENÝRswí a.s'
I ď pracoviště zLíN. K cihe|ně 3o4.764 32 zLÍN - Louky

\ f ,  
vydává

PVC OKNA s.r.o.
Nová ves í39, 739 ít Fr'ýdlant nad ostravieí

CEFTTIFIK'/AT
Íra \, lastÍlost \,ýrobku

č. cV - 15 - 06712 rev - 1

P|astová okna a ba|kónové dveře sUPERL|NE, systém PíoÍine 88+

PVc oKNA s.r.o., Nová Ves 139,739 1't FÚd|ant nad ostravici'
píovoz - Trojanovicé 60, 7/t4 0í Freíštát pod Radhoštěm

9'!!q j9o!9|Ír!E!é4q!9! 4 a ba|kónové dveře iednokříd|ové a q!9Új4]9-v!999]9!p!9!

na'n*ýp.orl e' ozol . uý'tuhou č Vo25' a|teínátivně 9178, t|' 1,5 mma křid|ový pÍ9fi|!: 6',1].l!b"
o)rl i iv 'r"n""i '  vozó' r '  1'5mm neboV1oo' l l '  1'5mm. klapačka č 6307svýáuhouč V115'

1l' 1'5 mm, příčka č' 6221 s Výztlhou é. V1'l5, t|' ] '5 mm

|zo|ačnIsk|o ve s|oŽeni ip|us Top 1'1 4 mm / 16 mm rámeček h|iníkový nebo chÍoúalecn U|tra fn€fu
iá iú' u.on, p".r" '  i r"aÍ4;Ť / 16 Ťm táme.ek h|in|1ový nebo cnlomatech U|tÉ F nebo TcIl\ l '
Jtgo. / ipius Too 1'1 a mn a da|Ši s||á odpovioaj clho s|o'eni s.U!.=-0'8' Ug . 0'7' U'. o'9:y' : i".
U:': o';' z;sk||vaci |isl á č 2429 ' 2619 ' 2428 2419. 2439 ' 2620' 2649 s extÍuoovanvŤ svafova 1ým

' 
lés4eniT' vleis' eníudova1é EPDII lesnén| č 6201 nebo 621,

Éxtrtloov'any e cotv unqst tosnicl proíi| č' 621 1 nebo 9G48 nebo 9G73 a EPDM střed n í 1ěsnící proíl
,č' 

9G51 ' exirudovanÝ EPDIú vnilřn i těsnícÍ pÍoÍ| č' 6? 1 1 nebo 9q50 EPDIú

Zaskleni

Těsněnl

Kovánl SIEGENIA.AUBI TITAN AF

dek:

Timto cet7ifikátem se pofurzuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami
deklarcvanými výíobce m :

Ceftitiká! ptati pouze pro výrcbek, jehoŽ specifikace je uve de n a v p rolokol e o zkouškách'
osvědčuie výše uvedené vlastnosti ÚÍobku a ne ce ft if i kaci pod|é zá kon a

22/1997 sb' o technických požadavcích na

Datunvydání:'|3'05.2016
Platnostdo: 31.03.20í7
VypÍacoval: |ng' N,4i|an He|egda' Ph.

Ing. Vladan Panovec
Vedoucí pracoviště

Průvzdušnost
Vodotěsnost

odo|nosl pro|i zatiŽen i větrem
šebnÍt|ak prc lřídu zatiŽeni4 a 5)

Únosnost ch zaiízení

csN EN 1026
ČsN EN 1027 bez průniku vody do 750 Pa' do

900 Pá a do 1350 Pa
ČsN EN 12211 íelalivníčelní pÍůhyb < 1/200 a 1/300,

funkčnl' bez Viditelných defoÍmaci

výsledkv
1Íida 4

souÓinile| pÍostupu lep|a U^Lv po|Jo| pod|e -\.dtl'c1'o
z s.e| prun'ioo-ola p|á|| pl po.7|fi $ a > ÍaňeďeŤ ||.í.Ó!iT'

350 N
i ,olo,9,5/o.s-6;0,s2l0.s8/o3s;o,gol

0,A1! O,a2t 0,A31 A,741 0",751O,161
0,68/ 0,69 Wi(m'.K)

ČsN EN 14609
csN EN lso

10077-1
dÍuháůdnoia oň Douiití sk|á s rámeÓkém chrcm6lech ULtía F
a llelí hodnoia oň DouŽtí sk]a s Íáméčkem TGl M)

Vyhovuje: ČsN EN 12207 prŮVzdušnost:
ČsN EN í2208 vói'otěsnost:

ČsN EN 12210 odo|nost proti Žatižení větrem:

ČsN EN 14351.1+A1 Únosnost bezpečnoslníď zařízeníi
csN 73 o54G2 souéinite| prostupu tep|aI

Podktady: PrcIoka| o posouzen í v|astností Výrobku č' 139o.cPD-oo54.o9/z rev. 1 Vydané csI a's. - NB 1390

11t0ov šlť2i


