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cENTRuM sTAvEBNíHo lnžeruÝnství a.s.
pracoviště zLÍN, K cihetně 3o4,764 gz zLÍN _ Louky

vydává

DEC-PLAST, spol. s r.o.
Místecká 1'111,742 58 Příbor

Žadateli:

cEFrTlFlKAT

na vlastrrost rzýrolrku
ě. cV _ 12 - 8o9lz

Plastová okna a balkónové dveře systém INOUTIC Prestige
s rovným křídlem bez středového těsnění

Výrobek:

okna vícekřídlová s pevným sloupkem (okna jednokřídlová),
okna dvoukřídlová s oohvblivÝm slouokem. balkónové dveře (okna) iednokřídlová
L 176l6D - 14527 / NA 176 - 14586 tl. 2.0 mm
Rám / výztuž
Z 176l6D - 14530 l NA27 - 14262 tl, 1.5 mm
křidlo lvÝztuž
pevný sloupek, poutec T 276lD / NA 276 tl. 1,75 mm;
Další profily lvýztuž
oohvblivÝ sloupek SFZ 176lD. SZ 176lD
lZ. dvojsklotl. 24 mm Ug= 1,1 a 1,0 ve složení:4 mm l 16 mm, Ar/4 mm,
Zasklení
lZ. trojsklo tl. 44 mm Us = 0,6 a 0,5 ve složení:4 mml16 mm, Ar/ 4 mml16 mm, Ar/ 4 mm;
u všech skel tepelně upravené rámečkv (chromatech ultra, TGl-w
Kování
celoobvodové otvíravé a sklápěcí: SlEGENIA-AUBl, eventuálně MACO, typ MULTl Matic
2085 x,l 565 mm: 't500 x 1500 mm:900 x 2'l00 mm
Rozměrv-rám

Provedení:

Název ověřovaného

parametru

Jednoka

Odolnost proti zatíženívětrem
(p1 = 1600 Pa;pz= 800 Pa; ps= 2400 (Pa)

EN 12211

relativní čelníprůhyb

< 1/300,

funkční,bez

0,08.,l0-

Spárová průvzdušnost600 Pa

'/(s.m.Pao,67

odolnost omezovačůotev. a aretačníhozařizení

EN ,t4351-1+A1

Součinitel prostupu tepla Uw
" První hodnota Ótati dro okna s lZ. sklem IJn= 1,1W(mlK)
druhá hodnota platí pro okna s lZ. sk|em Un= 1,0 W/(m^'K)
třetí hodnota pláti pro okna s lZ, sklem Un = O,S Wl(mlXi
ďvrtá hodnota platí pro okna s lZ. sklem {/o = g

- 1,2 W(m"2.K)

čstrt Etl lSo 1oo77-1

1,1W(m',K)

Tímto ceftifikáúem se potvnuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami deklarovanými

vÝrobcem:

Vyhovuje:

122'lO zatíženívětrem třída C4;
Čsru en 122o7 prúvzdušnosttřída4;
ČSn e N 12208 vodotěsnost okna vícekřídlová (okna jednokřídlová) s pevným a
pohyb|ivým sloupkem třída 8A, balkónové dveře (okna) jednokřídlová ťída9A;
Čsp en 1€51-1+A1 odolnost omezovačůotevíranía aretačníhozařizeni 350 N;
Čstt zs 0532 třída zvukové izolace T7J = 2i
š{
souěinitel
Čsn ze 054G2 maximální

Podklady: Protokol o počátečnízkoušcetypu č.1390-CPD-346-12|Zvydaný CSl a,s. Zlín, NO 'í390
Ceftifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokole o zkouškách.
Osvědčuje výše uvedené vlastnosti výrobku a neznqlnená gi nenahrazuje certifikaci podle zákona
,, ,..t..
22/1997 Sb, o technických požadavcích na výrQbRy,,,
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Datumvydání:

Platnostdo:
Vypracoval:
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12.11.20'12

12.11.2014
Miroslav Kořístka
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RND;. JoseíVrá}a, CSc.
vedoucí pracoviště

