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Plastová okna a balkónové dveře, systém INOUT|C Eforte

Název ověřovaného parametru Jednotka zkušební metoda VÝsledkv
Odolnost proti zatížení větrem

(P1 = 1600 Pai pz= 800 Pa; ps= 2400 (pa)
(P1 = 1200 Pa; pz= 600 Pa; pa= 1800 (pa)
(ol = 800 Pa,, Dl= 400 Pa; pa = 1200 (Pa)

cSN EN 12211 relativní čelní průhyb -
< 1/300; < 11200

funkční, bez deformací

Soárová orůvzdušnost 600 Pa cSN EN ,1026 tíida 4
vodotěsnost bez orůniku (pa) čSN EN 1027 500
odolnost omezovačů otev. a aretačního zařízeni (N) cSN EN 14609 350
Yážená neprůzvučnost okna R*(C; Ct,)
* pro zasklení lZ. sklem ll. 42 mm F8-12-F4-12-F6

pro zasklení lZ. sklem tl. 50 mm F10-12-F6-12-F8I2 Sl
oro zasklení lZ. sklem tl. 52 mm F1012S1-12-F6-12-F8l2 Sl

csN EN lso140-3 *,

'Zkušební postup je
v souladu s normou

čsru rN lso 10,140-2

- 40 (-í; -3) dB
45 (-1; -3) dB
47 í-2:4| dB

** pro zasklení lZ. sklem tl. 24 mm F4-16 Ar-F4
oro zask|ení lZ. sklem tl, 44 mm F4-16 Ar-F4-16 Ar-F4

CSN EN ,t4351_1+A1

oříloha B
*- 32 (-1; -5) dB

Součinitel prostupu tepla Uw
* První hoónota Ótati Óro okna s lZ. sklem lJg= 1,1W/(m2K),

druhá hodnota platí pro okna s lZ. sklem Ug= 1,0 W(m'K),
třetí hodnota platí pro okna s lZ. sklem Ug = 0,6 W/(m|K),
čtvrtá hodnota platí pro okna s lZ, sklem Uo = 0,5 W(m'K)

čsru eru lso 10077-1 * 1,2 W/(m2.K)
t,l W(m'.f)
0,8í W(m'.K)
0.74W(m'.K)

Popis:
provedeni

okno jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí s pevným dolním zasklením; balkónové dveře (okno)
jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí; balkónové dveře (okno) dvoukřídlové, otevíravé a

sklápěcí; balkónové dveře (okno) iednokřídlové, odsuvně sklopné
Rám / uíztuž LLE 184-17000 / NAU 184-17041, NAo 184-17040, NAL 184-17044
Křídlo / vÝztuž zLE 184-170,10 / NAL 184-17044. NAc 184-17042
Další profily /
vÝzluž

pevný sloupekTLE 184-17020 / NAT 184-17043, pohyblivý sloupek SZLE 184-17021 l
NAS 184-17045. ořídavný vÝztužnÝ profil sloupku 14883 + montážní profil 151 16 / 14890

Zasklení lZ. dvojsklo tl. 24 mm Un= 1,1 a 1,0 ve složení: 4 mm l ,16 mm, Ar / 4 mm;
lZ. trojsklo tl. 44 mm U9 = 0,6 a 0,5 ve složení: 4 mm l 16 mm, Ar / 4 mm / 16 mm, Ar / 4 mm;

u všech skeltepelně upravené rámečky (Chromatech Ultra, TGl-W)
Kování celoobvodové kování otvíravé a sklápěcí- ROTO, typ Roto Patio;WINKHAUS, typ aktivpilot;

MACO. tvo Multi-Matic: SlEGENIA-AUBl. tvo titan io. Favorit

Tímto certifikáťem se potvrzuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami deklarovanými

Vyhovuje: CSN EN 1221O zatíženi větrem tňda
Čsru eru 12207 pŇvzdušnost třída 4;

dveře (okno) dvoukřidlové třída C2lB3;

ČsN eru 12208 vodotěsnost třída 9A;
ČsN eru 14351-1+Aí odolnost omezovačů otevíraní a aretaěniho zaííŽení 350 N;
ČsN zs 0532 třída zvukové izolace 4o až 44 dB - Tzl = 4, 45 až 49 dB - TZl = 5,,

Podklady: Protokol o počáteční zkoušce typu č.1390-CPD-340-12lZvydaný CSl a.s. Zlín, NO 1390

Ceftiftkát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokole o zkouškách.
Osvědčuje výše uvedené vlastnostivýrobku a neznapéďáEn!n|?a|razuje certifikaci podle zákona 2%1997 Sb. o
technických požadavcích na výrobky, ,/ .., ' ' .,,,., ,] ,;,".
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Platnost do: 12.11.2014 \,,..",. ..-., ],., . 
- . ,:,. r RNDr, Josef Vrána, CSc.

Vypracoval: Miroslav Kořístka \ '':..'j,,, ,' , .r/ vedoucí pracoviště
\ ]., 

'j:,,i ,,,.,:_,,i
' .,,i:' ,)i,]l,i, ] |1:' ,1-"'


