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Eko-okna sp. z o.o,
ul. spacerowa 4,47-480 Kornice, Polska

(pl=1200 Pai p2=600 Pa; p3=1800 (Pa)
okno balkon, dwuskrzydt, - (pl= 800 Pai pr=400 Pai p3=1200
P2ep-szczalnosc poweTza 600 P3

Data wydania: 25,07.20'14
Ważnydo: 25.07.2016
()pracowal: |\,4iroslavKolistka

cENTRUM sTAVEBNiHo lNŹENYRSTVI a.s,
pracoviśtć zLiN, K cihelnó 304,764 32zLiN - Louky

wydaje

Wyrób:

op,9.

szkenie

Ugięcie sfupka
< 1/300
< 1l2oo
bez deformacii
ttida 4

zalączn ł., Protokoł Wstępnąo badania typu nr 139ŃPR-41 85-2014ż Wydany prżez csl a,s. Z in, NB 1390

Certyfikat dotyczy jedynie produktu, którego specyfikacja jest podana szczegóławo w protokole z prób.
Poświadcza podane cechy produktu i nje jest, ani tez nie zastępuje certrńkacjiw zgadzie z ustawą
2z1997 Dz. o technicznych Wymogach dotyczących praduktów

okna dwuskrzydł, klasa c3/B3, dżWi (okno) balkonowB dwuskĘydł.liida czB2;
PN EN ,12207 PBepuszczalność powietr.a: okna idżWi balkonowe klasa 4;
PN EN 122o8wodoszczelność drzw; balkonow§ iedńoskr2ydłowe klasa E900,

okna dwuskrzydł kla3a E750, drzwi (okno) balkonowe dwlskżydł, klasa 9A;
PN EN l4351_1+AI Nośność uęądzen zabezpieczalacych 350 {i
Ćs N /3 054&2 Współczyn nik p.zenikanE ciepła uN,ro ś 1 ,5 W(mu. K)
ĆsN 73 0540,2 zalecanv \łsoółczvnn;k Dźenikania cieDb u*2iś 1.j

LĄ.
lng. Vlad

cER.TlFlKAT

Dżwibalkonowe loknó
K518612

!q!q]q?, !1! ! 9]q]. (5 !8 / l2, hrl87I}
cno,rlv ( siij ) K5,870ą. (5l8/ I9

szyba żespolona gl,24 mm ą = 1,0;
Szyba dwukomorowa gr. 36 mm ą = 0,7; gr, 40 mm U, = 0,6i gr, 44 mm ą = 0,5i

s/yby / lamlami (Ą!!!rr]!u!. qb §!Ę!pe!ęL
całoobwodowe ro&ierno-uchylne: RoTo Aluvision T540iISlEGENlA - AUBltyp LM-4200

___ a|tornąlynlg MAco 4u[i-Matc, ALU KARo _
1377 x2577 ńm| 3082 x 1927 mm| 26a2 x 257l mm

właściwość Jedńostka ! Metoda badań
odomość na obcążenie Wiatrem ciśnienie próbne (Pa) PN EN 12211
okno balkon, jednosklzydl, - (p]=1600 Pa| p,=800 Pai p3=2400 (Pa)

PN EN 1026
PN EN 1027
PN EN 14609

tdierdza
spełnia : PN EN 12210 odomość na obciążenie Wiatrem: dż\łi (okno) balkono\/!€jednośkrźydł. klasa

v\rłaści\^rości \^ry rolrl.l
nr cV - 14 - 45alz

Aluminiowe okna i drzwi balkonowe system ALUPRoF MB-86

DżWi balkonowe (okno) jednoskżydłowe rozwierane i rozwlerno-Uchylne,
okno dwuskzydłowe z ruchomym slupkiem rozwieno-uchylne,

ĘWe z ruchomyĄ słupklq!!!!!ĘI!9:!9!y!]ę_

skżvdló/ Dżektadka termlćżne

Nośność użadżeń zabeżpiecza

, 1.3 / 1,4 W(m',h.)
1,1 i 1.2 W/(m',K)'1,1 l 1,2\N l(m:.K)
1,0 / 1,1 W(m',K)

o,97 / 1,0 W(m',K)

VedoUci



cENTRUM STAVEBNiHo ltlŹeruYRstvi a.s.
pracoviśtó zLiN, K cihelnó 3o4. 764 32 zLiN - LoUky

wydaje

Eko-okna sp, z o.o.
ul. spacerowa 4,47-480 Kornice, Polska

cEFlTlFlKAT

PN EN 1026

Wyrób:
op!9|
TVpV dlzwi:

\^/łaści\^rosci wiry ro bu
nr cV - 14 - 459lz

DrzwizewnętĘne aluminiowe system ALUPRoF M8-86, lll8-86 sT

Dzw iednoskż, otw erane do WeWn, i dldi o§Vierane na zewn,i
dżWi dwuskżydł, otwielane do Wewn, z bocznym i górnym szk]eniem slałynr

K51 8730, K51 873].I§]!§lŁ
K5€758, K518762, K5ls7aa, K5€7a6, K518750, K5ls7as

słUpek slaĘ K518748i słLrpek popźecżka K518652, Wzmocnien]e §łupka K413923 +osłonka

4413924i A!lrqfil proqu z pżekładką termiczną K5T8770
Szyba zespolona gl,24 mm U, = 1,0i
szyba dwukomolowa 9l, 36 mm Uq= 0,7igl. 40 mm U, = 0,6isr, 44 mnr ą = 0,5i

ZJ.le. w elopLnhoĄ l uh, 8'tJ, |-Jh'855 allernalylvrle \,4Aco

]
Zawia§y nawier2chnioy{e W4!\WX, ]ub Dr Hahn 60AT

, 1500 X?0§8 tr!]i1499lź9§9 !!i3!QQ 500 (sklzydta 2750 !2€!!)!qi?€Z9!QQ9Q!!

I Wtaściwość ńŃowa !9!!99!t?]!bry r !
odporność na obciążenie Wialrem ciśnienie plóbne (Pa) PN EN 12211
Drzwi jed nos krzydł, - (p]=2000 Pai p,=T000 Pai p3=3000 (Pa)
Drz Wi dwuskrz ydłowe , (p1= 800 Paipr= 400 Pai fu=1200 (Pa)

400 Pa| o,= 200 Pa| D3= 600 (Pa
PżepUsżczalność poWiellza

(Pa) PN EN 1027

Ugięcie sł!pka
< 1/300

jednoshrzydł 250i 900

PN EN ]so
1oo77-1

,1,5 /1,6W(mi,K)
1,3 / 1,4 W(ml K)
1.2 / 1,3 W/(m',K)
1,2l1,2wl|m''.K)

Niniejszy ceńyłikat potwierdza zgodhó ść właściwości wvrobu do deklaracii producenta:
spełnia I PN EN 12210 odporność na obciążen ie Wiatlem dżwi jed noskżydł, ktasa c5/B5,

drżWi dwusklżydłowe klasa cl/B2;
PN EN 12207 Pżepu§zczalność powietża drzwi jednoskrzydłow€ otwierane na zewn, kjasa 4,

drzM jednoskrżydłowe otwierane do wewn. klasa 3,
drżwi dwuskrżydłowe otlviemng do WeWn. i na zewnąlż klasa 3;

PN EN 12208 wodoszcżelność dlzwi iednoskĘydłowe otwielan€ do Wewn klasa 6A, otwierane na
zewn. kla§a E900, dĘwi dwusklzydłowe otwieEne do Wewn, i na zewnalz tiida 5A;

ósn zs oxo,i wspałczynnit pŹenkania ciepłŹ UNźo ś 1,7 W/(ń',K);
ćsN 73 05a0-2 zalecan;WsooLzvnn;t ozeniiiania iieoła u*-s t.źwłln'.xl

zaĘcżnik Protokó Wstępnąo badania typu nl 1 39ŃPR-{186-2014/Z Wydany przez csl a,s. Zlin, NB 1390

Ceftrlikat dólyczy jedynie prcduktu. którega specrllkacja jest podana szczegółowo w prctakole z prób.
Paświadcza podane cechy praduktu i nie jest, ani też nie zastępuje celtńikaqiW zgadzie z ustawą
22/1997 Dz a technicznych wymogach dotyczących

Data wydania: 25.07.2014
Ważny da: 25.07.2016
opracawał: MiroslavKoristka
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