
G cENTRUM STAVEBN|Ho lNZENYRSTV| a,s.
přacoviště zLÍN, K cihelně 3o4,764 32 zLiN - Louky

vydává

Jan Bednář - KUBEso
sdruženi podnikatelů Brno
Trnkova l48,628 00 BRNo

CEFrTlFlK/AT
íla vlastíT ost \rýrolrku

č- Cw - 16 - 56212

Dřevěné §třešní okno KUBEso - KoMFoRT typ xL
viz žadalel

střešní kyvné okno s větraci klapkou, borovice - lepený masíý léfi 421120 ínm, křídlo 4275 mm), Al
profil ZH-3719 otéVřený c34, zasklivací lišta tl, 1,2 mm; Vnitřnl těsněnl - pod zasklením pryžový profil
8347, vnitřní těsnění - PVc 22u, paídavné těsnění pod oplechování - PVc 2392; těsnění spodní
hrény křídla obvodové - pryžový profil 9547, těsněni obvodové v bodu otáčeni dělené - pryžové
č, 9470, PU filtr do větracl klapky, filtra řezaný, vnější těsnění - na skle butyl tmel průmyslový tl, 6
mm+ izolačnI dvojsk|o Pilkington lnsulight Therm: optifloat čirý 4 mm - distanční profil TGl-W 16 mm,
argon - pnibel Top N PLUS 4 mm; kování| panty - středo\.ý segmentový kyvný závěs s brzdným
účinkém, materiál FeZn plech 2-3 mm, jednobodové zavíéní klikou ze slitiny kovů; konstíukční spojé
čep a rczpoí, lepeno lépidlém PRoToVlL VP 244l2c, spodnl okapnice podtmelena neuirálním
silikonem DoW coRNlNG 796.

Tímto ceríifrkáterň se potvlzuje shoda uvédených vtastnosíí výrobku s hodnolami
požadovanýúi normou:

Celíiftkát platl pouze pro Výrobek, iehož specifrkace je podrobně uvedena v pmtokole o zkouškách
osýěClčuk pouze výše uvedené vlastnosti Výrobku a namamená ani nenahrazuje ceňifr^aci podle zákona
22/1997 sb- o technických požaclavcích na výíobky

Žedateli:

výrobek:

výrobce:

Popis

NázeV ověřovaného parameiru zkušebnímetoda VýsIedek

součinitel prostupu tePla UZ čsN EN lso 12567-2 1,4 W(m'.K)

Výsledek U. vyhovuje ČsN 73 o54o, ést 2 na požadovaný souónitel proslupu lepla:
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Podklady: Ploloko| o zkouškách č, 34/07, csl, a.s, zlln, Ao 2'l2

Datum vydání: 01.10.20'16
Platnostdo: 01.10.2018
Vyqacoval: lno. Nizar Al-Hajjal
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lng. Vlařaň Fanovec
vedoucí pracoviště


