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Název výrobku:

Plastové vnější(vchodové) dveře, systém GEALAN s 9000
dle EN 14351-1.2696+Aí :2010

kteý(é) by|(y) vyroben(y) výrobcem:
V okno s.r.o.
Skaštice 149,767 01 Kroměříž
lČ:25527266
a byl(y) vyroben(y) ve výrobně(nách):

V okno s.r.o.

Skaštice 149,767 0í KroměříŽ
lČ.25527266
(_
Protokol vyhotovil:
Zástupce
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(NB) í390:

Zlin 01.06.20í5

lng. Milan Helegda, Ph.D.
Ing. Petr Kuěera, GSc.
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1'1 Specifikace vzorků:

1.2 Popis

Plastové vnější(vchodové) dveře, velikost zkušebního vzorku
1050 mm x 2080 mm - dovnitř a ven otevíravé

výrobku:

jednokřídlové vchodové dveře,

p|

i.6002,6016(vÓ.FUTURA),6036(výrobceGEALANFenster_SysÍemeGmb|,-

oberkotzau, Německoj _uliitúi e. ožós, 6706, 6707, 6109' 6799j.q7].1' 9711,9715,
Fenster _
a,trc, air,6718, 6036; 6037" (tl. 1,5, resp' 2 mm) (výrob9e GEALAN
SysÍeme GmbH, oberkotzau, Německo)
ven otevíravé(výrobce
Ó. 6017, 6025, 6039 - dovnitř otevíravé, č,. 6027 ,6033 č' výztuha
GEALAN Fenster - systeme GmbH, oblerkotzau, Německo) - výztuha
GmbH,
SysÍeme
e.Áizo,6721,67ž2tl. 2 mm (výiobce GEALAN Fenster oberkotzau, Německo)
(tl' 1'5
šloupek, poutec č. 6006, 6022 tvýztuha 6712,6725,6726,6727,6728,6734
mm,2 mm a 2,5 mm)
_ SysÍeme GmbH, oberkotzau,
práh č. 2596 (výrobce GEALAN Fenster
Hliníkový

Německo)

nahoře

i

dole 2x otvor o 6 mm

uýptneSUp=1,1;Uo=0,7;Uo=0,6l9P.9lZ.sklovesloŽení:PlanibelClear4mm/16
V, argon / iplus Top^1'1
mm rámeček TGl nebo ihrómatech Ultra nebo Swisspacer
Us = 1'0; Un = 0'9;
Un^=-1,1;
sloŽení
;mrn S Us = 1,1 a dalšískla odpovídajícího
Un = O,B; Un = 0,7; Un = 0,6; Un = 0,5;

6138' 6140'
Plastová zasklívacíliŠtač. 6124,6126,6128, 6130, 6132,6134,.6136,
těsnění
vnější
těsněním,
6142, al++, aua, ot +g, ot 50, 6152 s koextrudovaným
GmbH,
SysÍeme
Fenster
pýrobce
GEALAN
č' 3167 92 v rozích .u"rou"ňe
svařované a vnější
Vnitřní r. 8187 92, svařované, středové č.6101 92 naextrudované,
_
SysÍeme GmbH, oberkotzau'
č. 3167 92, svařováné pýrobce GEALAN Fenster

Zámek,tříbodovýuzávérGUSecuryAutomatic,GUSecuryMRZ(výrobceGretschklikou a klíčem,příp'
lJnitas GmbH Baunesáhtage, Ditziňgen, Německo), ovládání
(výrobce Simonswerk, Rheda3 ks rektifikovatelných dveřních závěsů Simonswerk
mecko)
Ně
Wiedenbrt)ck,

v příslušných Protokolech
P92NÁMKA Podrobnější popis zkoušených vzorků je uveden
í a ve výrobním katalogu'

jsou uvedeny na obrázku
o zkouškáctr. lvloznďroíňuin""" profilů

i průmyslových.budov' na které se
Určenívýrobku: Výrobek je určen pro použitídoobytn'ých
poz*n? oáotnost. :ó určen pio denníosvětlení, popř. přirozené
nevztahují požadavky ;";í;á;; án"n u 'prni
proti
i iunŘce tepetně izolační,zvukově izolační,ochranné
(přímé)větrání vnitřnícn pióstor budorl.
výplní
Dveře ouo s průhlednou,' průsvitnou nebo neprůsvitnou
nepřízniým povětrnoi-ini,i.-

1'3

''j"rroibit.r''oani

vnějších (případně i vnitřních) stěnách.
otvory ve "rvt..
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obrázek í - Plastové vnější dveře, systém GEALAN s 9000 - dovnitř a ven otevíravé

2

oDBĚR VzoRKU

Vzorek odebral: GEALAN WERK Fickenscher GmbH
Vzorek dodal: GEALAN WERK Fickenscher GmbH
Datum dodání vzorku do zkušebny: viz protokoly CSl a.s
Evidenčníěíslo vzorku: viz protokoly CSl a.s.

3

yýsleoryzKoUŠEK

Posouzení vlastností výrobku provedl oznámený subjekt 1390 a ML č. 1007.1 - csl a.s. Praha,
pracoviště Zlín. Výsledky zkoušek jsou uvedeny v Protokolu o zkouškách č. 77l14 vydaném AZL č.
1Oo7.1 dne 24'03'2014 (vlastnost 1, 2, 6)' Protokol vydaný CSl a.s. byl pouŽit na základě souhlasu
vlastníka protokolu (Dohoda o poskýnutí a postoupení dokumentů pro Účely posouzení shody ze dne
29.O5.2015). Výrobce je povinen pouŽívat stejné komponenty a stejnou technologii, které byly pouŽity
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pro výrobu odzkoušených výrobků. oznámený subjekt 1390 posoudil hodnotu součinitele prostupu tepla
na základě UoaUo uvedených v tabulkách d U1= 1,2Wl(m'K) (dveře dovnitř otevÍravé) a Ur= 1,3
wl1m2x1 (dveře ven otevíravé). Hodnocení Up bylo provedeno podle ČSN EN lSo 1oo77-1(vlastnost 5).
Vypolítaná 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 výsledku laboratorních zkoušek č.1.3./09/81 13 vydaný Státním zdravotním ústavem
Praha dne 20.01 .2010;
- odborný posudek č. 09í625 vydaný Státním zdravotním Ústavem Praha dne21'01.2010;
- Protokol o senzorické zkoušce Ó.2712011 vydaný StátnÍm zdravotním ústavem Praha dne
27.01.2011.
PouŽÍvané materiály dle deklarace výrobce neobsahují nebezpečnélátky.
Shrnutívýsledků je provedeno v následujících tabulkách 1 a2.

Tabulka

1

- Shrnutí výsIedků posouzení vlastností výrobku - dveře jednokřídlovédovnitř
otevíravé

Norma zkoušení
nebo výpočtu

Vlastnost

Norma
klasifikace

Zjištěné hodnoty
Třída C3

1

větrem

odolnost proti zatíŽení

Čsru rn

tzztt

Čsru eru lp210

2

Vodotěsnost

Čsru rru tozz

Čsnrru ý208

3

Nebezpečnélátky

4

Akustické vlastnosti

PoŽadavek národních předpisů
Deklarovaná
ČsN EN lso 10'140-2,
hodnota
Čsn rru lso 7'17-1
Deklarovaná

Třída 2A

Třída 34

- odemčené
- zamčené

neuvolňuje
npd

hodnota pro

W(m2.K)

1,2 (1,2) W/(m2.K)

Us = 1,0 W/(m2.K)

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

Us = 0,9 W/(m'.K)

1,1 (1,1) W/(m2.K)

Us = 0,8 W/(m2.K

1,0 (1,0) W/(m2.K)

Us = 0,7 W/(m2.K

0,96 (0,94) W/(m'.K)

Us = 0,6 W/(m2.K

0,89 (0,88) wl(m2.x)

Us = 0,5 W/(m2.K

O,B3 (0,81) Wl(m2.X)

Ug ='1,1

Součinitel próstupu tepla

_

*
Up - První hodnota platí při

5

pouŽitískla s rámečkem
Chromatech Ultra a TGI a

Čsru eru lso'10077-1

druhá hodnota při pouŽití
rámeČku Swisspacer V.

6

Průvzdušnost

ČsN er.t tozo

Up = 1,1 W/(m2.K

1,1 W(m2.K)

Up = 0,7 W/(m2.K

0,88 W/(m2.K)

Up = 0,6 W/(m2.K

0,81 W/(m2.K)

ČsN EN

12207

Třída2 - odemčené
Třída 4 - zamÓené

Tabulka 2 _ Shrnutí výsIedků posouzení vlastností výrobku - dveře jednokřídlové ven otevíravé

Vlastnost
,l

odolnost proti zatíŽení

větrem

2

Vodotěsnost

3

Nebezpečnélátky

4

Akustické vlastnosti

Norma zkoušeni
nebo výpočtu

Norma
klasifikace

Zjištěné hodnoty

tzztt

ČsN EN 12210

TřÍda C3

Čsru eru tozz

Čsru eru Q2o8

Třída 58 - odemÓené
Třída 5A - zamčené

Čsru rru

PoŽadavek národních předpisů
Deklarovaná
Čsru rru lso 10'140_2,

Čstt Ett lso

717-1

hodnota

neuvolňuie
npd

csl

a^s.

- oS

(NB)
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Deklarovaná

hodnota pro

5

Souěinitel prostupu tepla *
Up - První hodnota platí při
pouŽití skla s rámečkem
Chromatech Ultra a TGI a

ČsN rru lso

10077-1

W(m''K)

1,2 (1,2) W/(m2.K)

Ue = 0,9 W/(m2.K)

1,1 (1,1) W/(m2.K)

Us = 0,8 W/(m2.K)

1,1 (1,0) W/(m2.K)

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

0,99 (0,98) W/(m2.r)

0,6 W(m2.K)

0,93 (0,91) W/(m'z.X)

Un = 0,5

W(m2.K)

0,86 (0,85) W/(m2.K)

Uo = 1,1

W/(m'.K)

1,2W ilm2.K)

Up = 0,7

W(m2.K)

0,91 W/(m2.K)

Up = 0,6 W/1m2.X;

0,85 W/(m2.K)

.Us

rámečku Swisspacer V.

4

1,3 (1,2)W/(m2.K)

Un = 1,0

druhá hodnota při pouŽití

6

Us = 1,1 W/(m2.K)

Čsru eru tozo

Průvzdušnost

=

ČsN EN 12207

Třída 1 - odemčené
Třída 3 - zamčené

ZAVER

oznámený subjekt 1390 potvrzuje shodu deklarovaných vlastností posuzovaného výrobku
s výsIedky určenítypu výrobku podle pouŽitých článkůa přílohy zA EN 14351-1+Aí:2010.

5

PLATNoST PRoToKoLU o PosoUzENí VLAsTNosTí vÝRogxu

Protokol o posouzení vlastností výrobku je vystaven pro určitékonkrétní konstrukční
varianty výrobku vznikajícípřa výrobě a montáži za předpokladu dodržování
technologických postupů a dalšívýrobní technické dokumentace a při předpokladu
zachovávání konstantní jakosti výroby. Tento protoko! 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 používanýchsoučástí d!e kataIogů dodavatelů,
ukončenímplatnosti stávající technické dokumentace, změnou technologického postupu
nebo materiálového složenía do okamžiku změny zákonných poŽadavků pro posuzování
výrobku nebo do okamžiku vydání dalšíhoprotokoIu aktualizujícího přehled vyráběných
váriant s nově vyjádřenými číseInýmihodnotami příslušnýchtechnických parametrů
a fyzikáIních veličin. Bez písemnéhosouhlasu oznámeného subjektu 1390 se tento protoko!
nesmí reprodukovat jinak, než celý.

6

PoDKLADY VYUŽITÉ PRo VYPRAcovÁttí PRoToKoLU

. Žádost o výkon činnosti oznámeného subjektu 1390 č. 0125l2015lZ;
2. Dohoda o poskytnutí a postoupení dokumentů pro účelyposouzenÍshody ze
1

dne 29.05'2015 se
zástupcem tirmý ornlnN Fenster-Systeme GmbH pro ČR - lQ SERV|CE spol. s r.o.;
3. Technický popis dodaných vzorků;
4. Kompletní příručkapro výrobu plastových oken a dveříz profilového systému GEALAN;

5. MontáŽní příručka;
6. Pokyny pro ÚdrŽbu plastových

7'

dveří;

Protokolo výsledku laboratorních zkoušek Č.1.3./09/8113 vydaný StátnÍm zdravotním Ústavem
Praha dne 20.01 .2010;
8. odborný posudek č. o91625 vydaný Státním zdravotním Ústavem Praha dne 21.01.2010;
9. Protokol o senzorické zkoušce č.2712011 vydaný Státním zdravotním ústavem Praha dne
27.01.2011;
1 0. Protokol o zkouŠkách č. 77 l 1 4 vydaný AzL č' 1007 .1 dne 24.03.201 4;
11.Protokol o zkouškách č,. 103114 vydaný ML č. 1007.1 dne 29.04.2014 (Uf).

