
Žadateli:

výrobek:
výrobce:

^J . GENTRUM STAVEBNíHo tNŽENÝRsTVi a.s.
f e pracoviště zLiN, K cihe|ně 3o4, 764 32 zLíN - Louky

\ f ,  
vydává

PVC OKNA s.r.o.
Nová Ves 139' 739 í í Fýdlant nad ostravicí

GEFlTlFlf</AT
na v|astfrost \ 'ýrol 'ku

č. cV - 13 - 1o2l,z

P|astová okna a ba|kónové dvefu SUPERLINE' systém Profine 88+

Pvc oKNA s.r'o., Nová Ves 139' 739 íí Frýd|ant nad ostravicí'
provoz - Trojanovice 60, 744 0í Frenštát pod Radhoštěm

Provedení okna iednokříd|ová a dvoukříd|ová a ba|kónové dveře iednokříd|ové a dvoukřÍd|ové se sloupkem
Rám a kříd|o Rámový profi| č. 6201 s Výáuhou č. V025, a|temativně 9178, t|. 1'5 mm a křÍd|ový profi|č' 6211 nebo

62í4 s výŽuhou č. V026, t|. 1,5 mm nebo V100, t|. 1,5 mm, k|apaěka č' 6307 s \.ýáUhou ě. V1'|5' t|. 1'5
mm. Dříčka ě. 6221 s vÝáuhou č. V115, tl. 1,5 mm

zask|ení |zo|ačn' sk|o Thermobe| s|oŽení: 4 mm P|anibel Top N+ / 18 mm Argon 90%, h|iníkový Émeček /
P|anibel clear4mm / 'l8 mm Argon 90%, h|inÍkový rámeček / P|anlbel ToP N+ 4 mm nebo Planibe| Top
N+4mm/ 18mmArgon90%, Émeček TG| nebo chromatech Ultra V2 / P|anibe| c|ear 4mm / 18 mm
Argon 9o%, rámeěek TG| nebo chmmatech Ultra V2 / P|anibel ToP N.r 4 mm' zask|ívaci |išta č. 2429

s extrudovanÝm svařovanÝm těsněním. vněiŠí extrudované EPDM těsnění č. 6201 nebo 621'l
Těsnění Extrudovaný EPDM vněiší těsnicí profi| ě. 6211 nebo 9G48 nebo 9G73 a ĚPDM střední těsnicí proÍi|

č- 9G51. extrudovaný EPDM vnitřni těsnící profi| č. 6211 nebo 9G50 EPDM
Kování ce|oobvodové kování sioenia _ Aubi 'Titan AF"

re|ativni ěelni průhyb < 1/200 a
1/300, funkční' bez vidite|ných

odolnost Droti zatiŽeni várem
(zkušební t|ak pro třid|r zatiŽeni 4 a 5)

ČsN EN ,l22't 1

bez průniku vody do 750 Pa' do
900 Pa a do í 35o Pa

0,82 (0,7s)EN |so 10077'ísouěinite| prostupu tep|a U.r, (v pořádí pod|e uvedených U,

Tímto ceÍtifikátem se potv|zuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami

Vyhovuje: ČSN EN 12210 odolnost pÍotizatíŽení větÍem: třída
jednokř|d|ové
třída c/t,Bs ostatní \ďrobky

ČsN EN 12207 Drů\zdušnost třída ,t
ČsN EN í2208 vodotěsnosť třída E750 dvoukříd|ové balk dveře se

s|oupkem, Jednokř'd|ové okno, třída
E900 dvoukříd|ové okno' tňda Eí35o
jednokříd|ové ba|k' dveb

ČsN EN 14351-í únosnost bezDečnostních zařízenÍ 350 N
ČsN rc 05aG2 součinite| oroíuou teD|a tň zo š í

Podklady: Protoko| o počátečnÍ zkouŠce typu č.
0054-09/2 Wdané CS| a.s. - No 1390
Ceftifikát platÍ pouze pro Výrobek' jehož
osvědčuje výše uvedené vlastnosti Výrobku a
2z1997 sb. o technických poŽadavclch na

Datum Vydání: 22,02'2013
Platnostdo: 22.02.2015

a Rozhodnutí č. 1/1390.cPD.

v protokole o zkouŠkách.
ceft if i kaci pod le zá kon a

/ûJ_
i..róseivk'a, csc.i.'Wš

&i;r;,'l]iDVypracoval: Ing. Milan Helegda, Ph.D. Vedoucí oracoviŠtě


