
Mlendelova
univerzita
v §nně

vydává

osvĚočeNí
o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. cE_zsTv_osg_19
na rnirobek:

Plastové okno a balkónové dveře, systém GEAIáN S 9OOO

výrobce:
A-Z mont Chotěboř, s.r.o.

Místo výroby:
F.X.Saldy 540, 583 O1 Chotěboř

Nové Ransko 2O8, 582 63 Ždírec nad Doubravou
Česká republika
IC:275O9427

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:
. u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastnostíse základními požadavky norem:

vlastnost Norma klasifikace

Odolnost proti zatížení,. CSN EN 12210
Vetrem

Nebezpečné látky :9::::Y:k 
národních

preoplsu
Únosnost
bezpečnostních zařízení 

-

Akustické vlastnosti Deklarovaná hodnota

Součinitel prostupu
teplax Deklarovaná hodnota

Klasifikace / hodnota
třída C5 - jednokřídlová okna
třída C4 - dvoukřídlová okna s klapačkou
třída C2lB'3lA4 - jednokřídlové a dvoukřídlové balkónové dveře se
sloupkem
třída B3lA4 - dvoukřídlové balkónové dveře s klapačkou
třída E1050 - jednokřídlová okna a balkónové dveře, dvoukřídlová
okna a balkónové dveře s klapačkou a se sloupkem

Bez uvolňování nebezpečných látek

NPD

NPD
U* = 1,1 (I,t) l 1,1 (1,1) l 1,! (L,l)_W/(m2.K)
- okna s izolaČním sklem s U9= 1,1 W/(m2.K)
U* = 1,1 (L,t) l 1,1(1,1) / 1,1(1,0)_W/(m2.K)
- okna s izolaČním sklem s Us= 1,0 W(m2.K)
U* = 1,0 (0,99) / 1,0 (0,99) l O,g8 (O,g7) W/(m2.K)
- okna s izolačním sklem s U9= 0,9 ý(m2.K)
U* = 0193 (0,92) l OP3 (0,92) I 0,91(0,9O) W/(m2,K)
- okna s izolačním sklem s U9= 0,B W(m2.K)
U* = 0,86 (0,86) l 0,86 (0,86) l 0,84 (0,84) W/(m2.K)
- okna s izolaČním sklem s Ug= 0,7 W/(m2.K)
U'" = 0,8O (0,7g) l O]g (O]g) l 0,78 (0,77) W/(m2.K)
- okna s izolačním sklem s U9= 0,6 W/(m2.K)
U* = 0,73 (0,73) l 0,73 (OJg) l 0,7L (0,7L) W/(m2.K)
- okna s izolačním sklem s U9= 0,5 W(m'.K)
třída 4 - jednokřídlová okna a balkónové dveře, dvoukřídlová okna
a balkónové dveře s klapačkou a se sloupkem

o posouzení vlastností výrobku podle EN 14351-
dne 24,í0,2019 Oznámeným subjektem Č, 1389

vodotěsnost čsN rN tzzoe

*HodnotyvpořadírámečekTGI-SpacerM/ChromatechUltraF/SwisspacerUltimate.HodnotyvzávorceplatíproUr=0,89ý(m2.K),
hodnoty před závorkou pro Ur = 0,92 W(m'.K).

průvzdušnost čsru rN rzzoz

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu
1:2006+A2:2016 č. 13B9-CPR-OZ2-L9 vydaného
MENDELU, pracoviŠtě Zlín, K Cihelně 304, Loukyr

Datum vydání: 24. října 2O19

Platnost do: 3O. Iistopadu 2022

Zkušebna STV, LDF MENDELU, K Cihelně 304, Louky, 763'o2zlín
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Ing. Petr Sláčík

vedoucí Zkušebny STV
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Zkušebna
stavebně
truhlářských
výrobků


