
G CENTRUM STAVEBNíHo lNŽENÝRSTVí a,s,
pracoviště zllN. K cihelně 3o4, 764 32 zLÍN - Louky
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Žadateli: Jan Bednář - KUBEso
Třnkova í48, 628 00 BRNo

Datumvydání: 1.9.2016
Platnostdo: 1.9.20í8
vyprccoval: ,lnq, Jindřich Mrllk

CEFR.TIFlK/AT
na \rlastřtost výřolr]<u

č- cv - 16 - 56112

Výrob9k: střešní okno KoMFoRT Plus xL

Podklady: - Protokol o žkoušce č, 141h4| ze dne 20. 6.2014, csl a.s, zlin

Céllifikát platí pouze pro výrobek, jehož spécifikace je podiobně uvedena v pfutokole o zkouškách.
osvědčujo Výše uvedené vlastnosti výrobku a neznaméná ani nenahrazujé ceňiíikaci podle zákona
221997 sb. o technických požadavcích na wrobky.

vizžadatel

provedení Dřevěné střešní okno kyvné, rozměry [mm]:(l140x1380), křídlo(1031x1310),
zasklení (962 x 1215)

Rám / Křídlo t|, 120 mm / t|, 88,9 mm s rámečkem; 72,5 bez rámečku

zasklení
trojsklo tloušťka 29 mm, složéni 04 mm [4VG 63, í0 TGl čemý rámeč€k, 03 mm
Float, 08 TGl černý rámeček, 04 mm MVG 63 těsněnl, žask|.|išta: AlprofilzH_
3719, ť. í,2 mm, č€rný elox; těsnění za§klenl| gumový profil HČ 8347, HČ 8348,
butyl těsněni průměr 5 mm 1183, závzdušnění 2 X o 4mm

Vlastnispára T.ěsnění: gumový píofil KF-10 a KF-22, výrobce: AlB, Polsko

Kováni
KoVání: střédový segmentový ávěs s brzdným účinkem, materiál- FezN plech 2-
3 mm, klika pro jednobodové zavírání zé slitiny zN kovu s možnosti Věkaci polohy,
v,ýrobce| KUBEso

povachová

úprava

Povrchová úprava: AW Tige-základní impregnace, AW lntermedio - plnlcí
mezivlstva, AW Natureffékt -vrchnl lazura, Lemování oken: Alslitina plech 0,75
mm V barvě RAL 7022

Tímto ceítilikátém se Dofulzuie shoda vlastností vÝíobku s hodnótaňi

Název paÉméhu zkušební /
vÝpočtová meloda

Vyhovujé Výsledky

průvzdušnost čsNEN 1026 čsN EN 12207 třída 3

odo|no§t proti zatížení větrem čsN EN 12211 čsN EN í2210 třída c4

vodotěsnost čsNiru rozr čsN EN 12208
sklon: 30' / 90' třída E1050 / 6A
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%ffi§ vedoucl pracoviště


