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Dr' Josef Vránb, CSc.

Výrobek: P|astové vnější (vchodové) dveře, systém GEALAN s 8000 |Q

Výrobce: F l OKNA a.s., Revoluční 36,430 01 Ghomutov
výrobna - ul. Lipská,430 0í Chomutov

Tímto certifikátem se potvnuje shoda uvedených vlastností uýrobku s hodnotami
deklarovanÝ m i vÝrobcem :

Podklady: Protoko| o počáteění zkoušce typu č. 1390-cPD-0089-12lz rev. 1, vydaný CS| a.s
- NO 1390.

Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokole o zkouškách,
osvědčuje výše uvedené vlastnostivýrobku a neznamená ani nenahrazuje certifikaci podle zákona

Provedení Vněiší (vchodové) dveře iednokříd|ové. dovnitř a ven otevíravé

Zárubeň a
křídIo

Zárubňový profi| Č. 5002' 8006' 80'1 0' 801 2' 801 3' 8014 - výztuha č. 870351, 870751,87685í , 876951,
870551' 871451,870151' 871051' kříd|ový profi| č.8076,8042 -výztuha ě.873252,873651, svařite|né

rohy ě. 8443' 8441, příčka ě. 8039 - výztuha č. 870151

Práh H|iníkový profi|ovaný práh č. 748152,748352' 847152' 2575,7484

Výp|ň

výp|ně s Up = 
,1 

,'l ; Uo = 0,7, Up = 0,6 nebo
|Z. sk|o ves|oŽení: :F|oat4 mm/ 16 mm rámečekTG| W/ P|anibe| ToP N+4 mm s Un= 1,1 ada|ší sk|a

odpovídajícího s|oŽení Us = 
.1 
,1; Us = 1,0; Us = 0,8; U9= 0,7; Us = 0,6; Un = 0,5

zask|ívací|ištač'7114l7118l7119l712217124l7126l7128l7129l713ol7134|7136l7138l7139
l7140l7142l7144l7146l7154l7156l7162l7164l3108skoextrudovanýmtěsněním

Těsnění Nav|ékané vnitřní č. 318492 a vněiŠí koextrudované' prahové těsnění č. 315899
Kování Zámek' tříbodový uzávěr RoTo DOORSAFE cB 50. 3 ks dveřních závěsů RoTo Ps 27

N ázev ov ě řov an ého p a ram et ru Zkušební metoda VÝsledkv

odolnost proti zatíŽení větrem
(zkušebnít|ak pro třÍdu zatÍŽení 1)

Čsru rru lzztt
re|ativní če|ní průhyb
< 1/300. funkční. bez
viditeInÝch deformacÍ

Průvzdušnost Čsru rru tozo třída 4
Vodotěsnost Čsru eru tozz bez průniku vodv do 300 Pa
Součinite| prostupu tep|a Uo (v pořadí podle Up nebo Ug

uvedených Výp|ní, hodnoty p|atí pro oba dva rámečky)
Čsru eru |so 10077-1 1,3 I 1,1 I 1,0 I 1,4 I 1,3 I 1,2

t1.1 t1.1 t1.OW(m2.K)

Vyhovuje: ČsN eru p21o odolnost protizatíŽenívětrem:
ČsN eN 12207 průvzdušnost:
Čsn eru p208 Vodotěsnost:
ČsN zg 0540-2 souěinite| prostupu tepla:

třída Cí
třída 4
třída 7A

< 1.7 2

vedoucí pracoviště


