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Výrobek:

Plastová okna a balkónové dveře ze systému INOUTIG Arcade

Provedení:

jednokřídlové okno, víecekřídlovéokno s pevným sloupkem,
dvoukřídlové okno s pohybliv,ým sloupkem (úzkým), dvoukřídlové okno s pohyblivým
sloupkem (širokým), balkónové dveře iednokřídlové
LA 763/D / NA 70 tl. ,1.5 mm
ZA779lD / NA 70 tl. 1.5 mm
vysší balk. profil ZA 720lD l NA 't05 tl. 2,5 mm; pevný sloupekrA720 / NA 44 tl. 1,75 mm;
oohvblivÝ slouoek úzkÝ SFA 710lD: oohvblivÝ slouoek širokÝ SZA 71OlD l NA 7 t|. 2.0 mm
lZ. dvojsklo tl.24 mm Un= 1,1 a Ug= 1,0 ve složení:4 mm l 16 mm, Ar / 4 mm,
lZ. trojsklotl,36 mm Ug=0,7 ve složení:4mm l12mm, Ar/4 mm l12mm, Ar/4 mm,
u všech skeltepelně upravené rámečky (Chromatech Ultra, TGI-W);
zasklívacílišta GA 22lD, G^26OlD, GD 30/D, GD 34/D, GA 38/D,
vněišítěsnění DL 10/E v rozích svařované
vnějšítěsněnív rámu DR 10/E, na sloupku DR ,10/P, na štulpu (úzký) DR íOlE;
na štulpu (širokÝ) DR 10/P; vnitřní těsnění na křídle DRF 4/E. v rozích svařované
celoobvodové otevíravéa skláoěcí: ROTO. eventuálně MACO. tvo MULT| Matic

Rám lvÝAuž

Křídlo / vÝztuž
Další profily /

Zasklení

Těsnění
Kování

Název ověřovaného

parametru

Odolnost proti zatíženívětrem

zkušební metoda

Jednotka

cSN EN

(pl=í600 Pa; p2=39g Pa; p3=2400 (Pa)

uoTl.
bez orůniku

SPárová Průvzdušnost

VÝsledkv

relativní čelníprůhyb

12211

< 1/300,

cSN EN 1026

š o.1o. 104 (m3/(m.s.pao,67)

0,07.10'

ím3/ís_m.Pa0,67|

csN EN 1027
cSN EN 14609
CSN EN 14351-1+A1

(pa)
vodotěsnost
(N)
odolnost omezovačůotev. a aretačníhozařizení
R* (C: Ct,)
Yážená neorůzvučnostokna
Součinitel prostupu tepla U*
*
První hodnota Ólati pro okna s lZ. sklem lJg= 1,1W(m2K)
druhá hodnota platí pro okna s lZ. sklem Ug= 1,0 W/(m'K)
třetí hodnota olatí oro okna s lZ. sklem U" = 0,7 W(m'K)

čsN rN lso

funkční,bez

viditelnÝch deformací
900; í050
350
32 (-1: -5)

- 1,2 W(m2.K)
1,2\Nl(m'J(-)

10077-,|

0.95 W(m'.K)

Tímto ceftifikáťem se pofurzuje shoda uvedených vlastnosti výrobku s hodnotami deklarovanými
Vyhovuje: ÓSN EN 12210 zatiženívětrem ťídaC4;

P2o7 pŇuzdušnost třída 4;
ČsN eru 12208 iodotěsno§ okna ťídaE900, balkónové dveře třída Eí050;
ČsN eru 14351-1+A1 odolnost omgeovačů otevíranía aretačníhozařizeni 350
ČsN zs 0532 třída zvukové izolace TZl = 2
Čsru rru

N;

Podklady: Protokol o počátečnízkoušcetypu č.'1390-CPD-343-12IZvydaný CSl a,s. Zlín, NO 1390
Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokole o zkouškách.
Osvědčuje výše uvedené vlastnostivýrobku a n.em,{lvi,,@P,?n!nenahrazuje certifikaci podle zákona
22n997 Sb. o technických požadavcích na výio6t<ý^ ", -, ,,^' '-,l,),.,

}

:'l ', i'\j
', , '' . i;
Datum vydání: 12.11.2012 , ,
,'
Platnostdo: 12.11.2014 _. \
",,,.:, ,,: ^.,, lJ
..,.:.;,,,1 ,,i

1,,,j

1'11'/

-/.
tl,'lRNDr,Josef Vrána, CSc.

