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1 sPEclFlKAGE pŘeomĚru zxouŠer
,l.1 Specifikace vzorků: Plastové vnější(vchodové) dveře,
1

1'2 Popis

velikost zkušebního vzorku

100 mm x 2250 mm

výrobku:

Plastové vněiší(vchodové) dveře, systém GEALAN S 8000 lQ
Provedení
Zárubeň
výztuha

l

Křídlo / výztuha

DalŠíprofily

plné, prosklené' dovnitř a ven otevíravé
;ednokřídlové vchodové dveře s příčkou,
Sysťeme GmbH,
c. 5oo2, 8006, Bo1o, 8o12, 8o'13,8o14 (výrobce GEALAN Fenster_
oberkotzau, Německo) - výztuha č. 870351 , 870751, 876851, 876951 ' 870551 '
871451,870151,871o51, tl.2 mm (výrobce GEALAN Fenster_ Sysťeme GmbH'
oberkotzau, Německo)
č. 8076, 8042 (výrobce GEALAN Fenster_ SysÍeme Gmb|, oberkotzau, Německo)
výztuňa e. aiďzsz,873651 tl. 2 mm (výrobce GEALAN Fenster - SysÍeme GmbH,
oberkotzau, Německo)

-

Zesilující svařitelné rohy č. 8443, 8441, přÍČkač. příčka-č.8037, 8039 - výztuha č'
B7o351, azotst, tl.2 mm, (výrobce GEALAN Fenster_ Sysťeme GmbH, oberkotzau,
Německo)

Práh

Hliníkový práh č. 748152,748352,847152,2575,2595,7484,

'(iýrobce

GEALAN Fenster

Dekomprese a
odvodnění
zasklení

i'748370

SysÍeme GmbH, oberkotzau, Německo)

nahoře 2x (30 x 5) mm'
dole 2x (30 x 5) mm

Dekomprese
spáry
Výplň

-

plastový práh

2x 50 mm vyjmuté těsnění, 2x a 6 mm z rámu
16
výplně S Up = 1,1; Uo = O,7; Uo = 0,6 nebo lZ. sklo ve sloŽení: Planibel Clear 4 mm /
odpovídajícího
skla
mm ramáeek TGl,'argon / iplus Top 1.'1 4 mm s Un = 1,1 a dalŠí
sloŽeníUs=1,í; Un=1,0; Un=0,9; Un=0,8; Un=0,7; Un=0,6; Un=0,5

Plastová zasklívacílišta Ó. 7114 t7118 t7119 t7122l7124 l7126 l7128l7129 l
7130 I 7134 t 7136 t 7138 I 7139 t 7140 t 7142 t 7144 t 7146 I 7154 I 7156 I 7162 I
7164 t3108 s koextrudovaným těsněním z vnitřní strany, vnějšítěsněníč.318492
(výrobce GEALAN Fenster _ Sysťeme GmbH, oberkotzau, Německo)

Těsnění
Kování

-

Navlékanévnitřní Č.318492 a vnějši koextrudované (výrobce GEALAN Fenster
Sysféme GmbH, oberkotzau, Německo), prahové těsnění č. 315899
Zámek, tříbodový uzávér GU Secury Automatic, GU Secury MR2 (výrobce GretschlJnitas GmbH Eiaubeschláge, Ditziňgen, Německo), ovládání klikou a klíčem,příp.

MACO

Závěsy

Rheda3 ks rektifikovatelných dveřních závěsů Simonswerk (výrobce Simonswerk,
WiedenbrÚck, Německo)

P9ZNÁMKA Podrobnějšípopis zkoušených vzorků je uveden v přísIušných Protokolech
1 a ve
o zkouškách vydaných

výrobním katalogu.

1.3 Určenívýrobku:

ift Rosenheim. MoŽňé kombinace profilů jsou uvedeny na obrázku

Výrobek

nevztahují požádavry r"u'k

je určen pro použitídoobytných i průmysloých budov, na které se

nu ór'"ň u požárníodolnost. Je určen pro denníosvětlení, popř. přirozené
Plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti

"
n prostor_budov.

íci*ni unitr'nii
}'l,piaíiwň povětrnosiníir vlivům. Dveře bud'

iňrr.iel'

s průhledno-u,. průsvitnou nebo neprůsvitnou

uzávírají brůcňodníotvory ve vnějších (případně i vnitřních) stěnách.
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oDBĚR VzoRKU

Vzorek odebral: GEALAN Fenster _ Systeme GmbH, oberko2au, Německo
Vzorek dodal: GEALAN Fenster - Systeme GmbH, oberkotzau, Německo
Datum dodání vzorku do zkušebny: viz protokoly ift
Evideněni číslovzorku: viz protokoly ift
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yýsleoxYzKoUšEK

č. 1007.1 - csl a.s. Praha,
Posouzení vlastností výrobku provedl oznámený subjekt 139b a
pracoviŠtě Zlín aakreditovaná laboratoř a NB 0757 ift Rosenheim.^zL
Výsledky zkoušek jsou uvedeny
vProtokolu ozkouškách č.201 28313 vydaném ift Rosenheim dne 19.04.2004 (vlastnost 1,2,6).
Protokol vydaný ift Rosenheim byl pouŽit na základě souhlasu vlastníka protokolu (Dohoda o poskytnutí
a postoupení dokumentů pro Účely posouzení shody ze dne 06.01.2009 a 16.09.2011). Výrobce je
povinen pouŽívat stejné komponenty a stejnou technologii, které byly pouŽity pro výrobu odzkouŠených
výrobků. Výsledky zkoušek provedených dříve byly převzaty na základě Čsru eru 14351-1+A'1 rl.7.2'1,
protoŽe byly vykonány v souladu s ustanoveními této normy a nedošlo ke změnám ve výrobě a
konstrukci výrobku, které by ovlivnily zjištěnévlastnosti výrobku. oznámený subjekt 1390 posoudil
hodnotu součinitele prostupu tepla na základě U, a U, uvedených v tabulkách A Ur = 1,5 W/(m'K)
(prahová část) a IJt = 1,6 W/(m2K) (ostatní části).- Hodňocení Up bylo provedeno podle ČSN EN lso
10077-1 (vlastnost 5). Vypočítaná hodnota je uvedena v následující tabulce.
PosouzenÍ vlastnosti úniku nebezpečných látek (vlastnost 3) bylo provedeno nepřímou metodou. Při
tomto posouzení byla pouŽita následující dokumentace:
Protokol o výslódku laboratorních zkoušek č. 1.3./o9/B1 13 vydaný Státním zdravotním ústavem
Praha dne 20.0'1 .2010;
odborný posudek č. 091625 vydaný Státním zdravotním Ústavem Praha dne 21.01.2010;
Protokol o senzorické zkouŠceÓ. 2712011 vydaný Státním zdravotním Ústavem Praha dne
27.O1.2011.

-

PouŽívanémateriály dle deklarace výrobce neobsahují nebezpečnélátky.
Shrnutí výsledků je provedeno v následující tabulce 1.

Tabulka 1 - Shrnutí výsledků posouzení vlastností výrobku

Vlastnost
odolnost proti zatížení

1

větrem

2
3

Vodotěsnost
Nebezpečnélátkv

4

Akustické vlastnosti

Norma zkoušení
nebo výpoětu

ČsneN lzztl

Norma
klasifikace

Zjištěné hodnoty

f210

Třída C1

Čsru rru lp208
PoŽadavek národních předpisů
Deklarovaná
ČsurN lso'10140_2,
hodnota
Čsru eru lso 717-1
Deklarovaná

Třída 74

Čsru rru

Čsru EN 1027

neuvolňuie
npd

hodnota pro

5

Součinitel prostupu tepla

Čsueru lso

10077-'1

Un = 1,'l W/(m2.K)

1,4 W/(m2.K)

Ue = 1,0 Wi(m'.K)

1,3 W(m2.K)

Us = 0,9 W/1m2.f;

1,3 W/(m2.K)

Us = 0,8 W/(m2.K)
Ue = 0,7 W/(m'.K)

1,2wt(mz.K)
1,1 W(m2.K)

Us = 0,6 Wl1m2.X;

1,1 W/(m2.K)

Ue = 0,5 Wl(m2.X;

1,0

Up = 0,7 W/(m2.K)

W(mz.K)
1,3 W(m'z.K)
1,1 W(m2.K)

Up = 0,6 w/1m2.r1

1,0 W/(m2.K)

Čsru eN lz207

Třída 4

Uo = 1,1

6

Průvzdušnost

Čsru rn tozo

W/(m'.K)
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ZAVER
oznámený subjekt 1390 potvrzuje shodu deklarovaných vlastností posuzovaného výrobku
s výstedky určenítypu výrobku podle použitých článkůa přílohy zA EN 14351-í+A1:2010.

5

PLATNoST PRoToKoLU o PosoUzENí VLAsTNosTí vÝnoexu

Protokol o posouzení vlastností výrobku je vystaven pro určitékonkrétní konstrukční
varlanty výrobku vznlkajícípři výrobě a montáŽi za předpokladu dodrŽování
technologických postupů a dalšívýrobní technické dokumentace a při předpokladu
zachovávání konstantní jakosti výroby. Tento protokol je platný pro výrobek v provedení
dle poskytnuté dokumentace. Protokol má neomezenou časovou platnost, resp. platí do
chvíle změny některé z posuzovaných vlastností, dané změnou výkresové dokumentace
pro konstrukci výrobku, změnou některé z pouŽívaných souěástí dle katalogů dodavatelů,
ukončenímplatnosti stávající technické dokumentace, změnou technologického postupu
nebo materiálového sloŽení a do okamžiku změny zákonných požadavkůpro posuzování
výrobku nebo do okamžiku vydání dalšíhoprotokolu aktualizujícího přehled vyráběných
variant s nově vyjádřenými číselnýmihodnotami příslušných technických parametrů
a fyzikálních veličin. Bez písemnéhosouhlasu oznámeného subjektu í390 se tento protokol
nesmí reprodukovat jinak, než celý.

6
t.
2'

PoDKLADY VYUŽ|TÉ PRo VYPRACoVÁNí PRoToKoLU
Žadost o výkon iinnosti notifikované osoby č.0011lo9lZ;
Žádostfirmy V okno s.r.o. o doplnění dodavatele celoobvodového kování ze dne 04.07.2013 a
01 .10.20'15;

3.
4.
5.

6'

Dohoda o poskytnutí a postoupení dokumentů pro účelyposouzení shody ze dne 06.01.2009 a
16.09.2011 se zástupcem firmy GEALAN Fenster-Systeme GmbH pro ČR _ lQ SERVICE spol. s r.o.;
Technický popis.dodaných vzorků;
Kompletní přírulka pro výrobu plastových oken a dveříz profilového systému GEALAN;
MontáŽní příručka;
Pokyny pro údžbuplastových dveří;

7.
B. Protokol

o výsledku laboratorních zkouŠek č. 1.3./09/81 13 vydaný Státním zdravotním ústavem
Praha dne 20.0í .2010;
9. odborný posudek č. 091625 vydaný Státním zdravotním ústavem Praha dne 21.01'2010',
10.Protokol o senzorické zkoušce č.2712011 vydaný Státním zdravotním ústavem Praha dne

27.01.2011;

11.Protokol o zkouškách č.201 28313 vydaný ift Rosenheim dne 19.04.2004.

