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íta vla3třlost výrobku

č. Cv - 4G- 56312

Dřevěné 9třešní okno KUBEso - TERMo MAx PLUS kyvné
s přídavnou izolaci PPs BACHL
viz žadaíel

stfušnl kyvné okno s přídavnou izolací PPs BACHL, borovicé - lepený masiv (láín 42h35 mm,
kříd|o 47197 mín), obloženi přídavnou tepelnou izolací PPs BACHL 20 mm; zasklíVací profily| Al
profil zH-3719 otévfuný c34, tl, 1,2 mm; Škbd'bá iiolačního skla: nízkoemi§ivní sklo MVG50 clr 04
t1.4 mm - di§tančnl rámeček Fe 10 mm - fólie HN4soL - distancní rámeček TGl 12 mm - fólie cs75
- distanční rámeček FE 10 mm - nízkoemisivní sklo MVG 50 clr 04 t1,4 mm (komory plněné směsi
75% Krypton, 25ol" Aroon); kováni: panty _ sťedový ségmentový kyvný žávěs s bždným účinkem,
mate.iál: Fezn pléch 2-3 mm, výrobce kování: KUBEso, jednobodové zavírání klikou ze slitiny kovů;

konstrukčni spoje čep a lozŇr, lepeno lepidlem PRoToVlL VP 244l2c;spodní okapnice
podtmelena neutáním silikoném DoW coRNlNG 796. Pov.chová |]prava: RENNER -,1x ákladni
impregnace máčenim YM - M030, 2x Vrchní lak Yo 30 M 32IKUB.

Timlo céltifikáEm sé poawzujé shoda uvedených ýlastností výrobku s hodnotami
požadoYanýmí hofinou:

část 2 na doporučený součiniiel prostupu tepla pro

Podklady: Plo1óko| o zkoušcé č, 158/10. csl, a.6. z|ln, Ao 212

c€difikát platí pouze pro výftrbek, jel]ož specifikace je podrobně uvgdana v píotokole o zkouškách-
osvéděuje pouze ýýše uvedené vlashosi Ýipbku a neznamená ani nenahíazuja cedihkaci podle ákona
2Z1997 sb. o technických požadavcích na Výrobky-

Výrobek:

v,lrobce:

Popis

Výsledek Un Whovuje ČsN 73 o54o,

budovy:

Datum wdání: 01.10.2016
Platnostdo: 0í.t0.2018
vypracoval: tng.NizárAl-Hajjar
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Nézev ověřovaného paÉmetru
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