
ffiMW I}EKLARACJA WŁAŚCIWO ŚCr UZYTKOWYCH
Nr 08l ża}4

l. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: oknaAluprof MB60
2, Numer tYPu, Partii lub sęrii lub jakikolwiek inny element umozliwiający identyfikację wyrobu
_bulowlanego, wymagany zgodni e z art. l 1 ust. +i z-....ąouetykiecie ń"olrl.
3. Przewidziane Ptzezproducenta zamietzone zastosowanie: okna , di^urbalkonowe i zestawy

okienno- drzwiowe przęzr:rrczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowegó
i uĘteczności publicznej ;

4. Nazwą oraz adres kontaktowy producenĘ wymagany zgodnię zart.l|ust. 5:

" EKO-OKNA'' p. z o.o. 47-480 Kornice
www.ekookna.p1

5, / stosownYch PrąrPadkach nazwai adres kontaktowy upoważnionego przedstawicielą którego
pełnomocnictwo obejmuj e 7adańa określone w art. 12 ttst. 2:

! - SYstem ocenY i werYfikacji stałości właściwości uzytkowych wyrobu budowlanego : System 3 _
Deklaracja właściwości uzytkowych na podstawie nasiępująóych danych:
a) producent przsprow ańza zakładawąkontrolę produkcj i ;

b) noryfikowane lńoratorium badawcze dokonuje ustalenia typu wyrobu na podstawie badan typu

7. Deklaracji właŚciwości uzytkowych doĘczącawyrobu budowlanego objętego normąńarmonizowaną
PN-EN I435I-]+A1:20I0P "Okng i drzwi - Normawyrobu, właściwości elcsploatacyjne - Część ]: olcna
i drzwi zewnętrzne bez włŃciwości dotyczących odporności ognio,wej i/Iub dymoszczelności"
Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki noqfikowanej:

CSI, a.s. Praha, LńoratoriurnZlin,K. Cihelnć 304,

764 32 Zlin* Louky , nr not5rfikacji 1390

przeprowadńĘ w.g Systemu 3 Wstepne badanie typu nr 1390-CPR-236-13/Z

CeĄrfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji:

System Zatządzańa Jakościąwg EN ISO 9001:2000

Certyficat nr 04 100 048258 łvydany ptzęzrilVNonP CERT GmbH
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Zasadnicze ch a rakterys tyki Właściwości użytkowe zharmonizowana
specyfikacj a techniczna

wodo szgzęIność klasa A7 ENI 1435 1-1+A1

Substancj ę niebezpiec znę Nie zawiera EN L435 1_1+41

Odpornośó na ob ciążenie wiatrem klasa C 4 ENT 1435 1-1+A1

Nośno śó urządzeń
zŃezpteczających

3 50].{ ENT 1435 1-l+Atr

\Młaściwości akustyczne Rw dB npd ENT 1435t-l+Al

Frzenikalność cieplna [JwWm2K EN 1435 1-1+A1

tJg V//m2K Międzyszybowa ramka dystansowa

Standardowa A1.
Y:0,075WlmK

Ciepła
Y:0,04 WmK

1,1 1,8 1,B

1,0 1,8 1,8

0,7 I,6 1,5

Przep vszQzalno ść p ow tętłza klasa 4 ENT 1435 1-1+Al

]

8. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w.g PN-EN 14351-I:2006

9. Właściwości uzytkowe wyrobu określonego w pkt I i2 sązgodne z właściwościami uzytkowymi
deklarowanymi w pkt 8.
Niniejsza deklaracja właściwości uzytkowych wydana zostaje nawyłączną odpowiedzialność producenta
określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(a): Sebastian Przewosnik Dyrektor ZaMadu
(imię inazwisko stanowisko)

łur,,r r*{ S,"Lost*,
"EK._G_ Knn"sp zo

Kornice 7 .01.2014 (podpis) *5.fft,.uil"o;"

(miejsce i data wydania) '"o"","o"illjilin
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