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Plastová okna a balkónové dveře systém |NOUTIC Prestige
rovné křídlo se středovým těsněním

Podklady: Protokolo počátečnízkoušce typu č.1390-CPD-345-12IZvydaný 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 nezna_mená,?ni nenahrazuje ceftifikaci podle zákona

Provedení: okna vícekřídlová s pevným sloupkem (okna jednokřídlová),
okna dvokřídlová s pohyblivým sloupkem, balkónové dveře (okna) iednokřídlová

Rám / uiztuž L 176/6MD - 14527 / NA 176 tl. 2.0 mm
křídlo / vúzluž Z 176l6D - 14530 l NA27 tl. 1.5 mm
Další profily lvýztuž pevný sloupek, poutec r 276lMD l NA 276 t1.1,75 mm;

oohvbliuý sloupek SFZ 176/MD. SZ 176lD
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/'l6 mm, Ar/ 4 mm/16 mm, Ar/ 4 mm;
u všech skeltepelně upravené rámečkv (Chromatech U|tra, TGI-W)

Kování celoobvodové otvíravé a sklápěcí: SlEGENlA-AUBl, eventuálně MACO, tvp MULT| Matic
Rozměrv-rám 2085 x 1565 mm; 1500 x 1500 mm: 900 x 2100 mm

Název ověřovaného parametru Jednotka
Odol nost proli zatižení větrem
(p1=1600 Pa; p2=800 Pa; p3=2400 (Pa)

EN 12211
<'l1300, funkční, bez

Spárová průvzdušnost 600 Pa
š irvn š o.10. 104 (m3/(m.s.Pa0,67

odolnost omezovačů otev. a aretačni
14351-,1+A1

Součinitel prostupu tepla U*
" První hoónota platí pro okna s lZ. sklem lJg='1,1W(mlK)

druhá hodnota platípro okna s lZ. sklem Ug= 1,0 W/(mlK)
třetí hodnota platí prb okna s lZ. sklem Us = 0,6 W(m'^K)
ávrtá hodnota platí pro okna s lZ. sklem Uo =

čsN rru lso 1oo77_1 * 1,2 W(m^2.K)
t,1 W(m'.f)
0,86 W(m|.K)

Tímto ceftifikáúem se potvrzuje shoda uvedených vlastností uýrobku s hodnotami deklarovanými

Vyhovuje: CSN EN 12210 zaliženívětrem třída C4;
Čsru rru P2o7 pŇvzdušnost třída 4;
ČSru rU 12208 vodotěsnost okna vícekřídlová (ednokřídlová) s pevným sloupkem a
balkónové dveře třída 9A, okna vícekřídlová s pohyblivým sloupkem třída E750;
Čsru eru M351-1+Al odolnost omezovačů otevíraní a aretaěního zaíizeni 350 N;
ČsN zs 0532 třída zvukové izola(ETZl=2:


