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č- GV. í9 . osaíz
Výrobek: Plastová okna a ba|kónové dveře, systém GEALAN s9000

Výrobce: BHB - oKNA spo|. s r.o., Náchodská 529' 541 01 Trutnov

Tímto ceftifikátem se potvnuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami

Vyhovuje: csN EN 12207 prŮvzdušnost: třída 4
ČsN EN 12208 vodotěsnost: třída Eí050
Čsx eN 12210 odo|nost proti zatížení větrem: třída C5 jednokffd|ové okno

lllÍ: iíg:7čl1i*:'..il.T dvou kř.
ba|k. dveře se sIoupkem
třÍda A4lB3 dvoukř. ba|k. dveře s k|.

Čst,t zs o54o.2 součinite| prostupu tepla: Ux.zo š 1.5 W/(m2.K}

Podklady: Protoko| o posouzení vlastností výrobku č. 1390-cPR-0034.2015lz rev 1 vydaný CS| a.s' - NB 1390'

Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokole o zkouŠkách.
osvědčuje výše uvedené vlastnostivýrobku a neznamená ani nenahrazuje certifikacipodle zákona
2a1997 Sb. o technických poŽadavcÍch na výrobky. . ,.
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Datumvydání: 29.03.2019 i.Ť .. ,:,',..: :.,.;: 1\ :'\. .]'ll)--;-. .

Platnost do: 31.03.2021 \ ' '' llng. Vladan Panovec
Vypracoval: lng. Mi|an He|egda, Ph.D.\1,. i,;. ...i:.Š7i 

vedoucí pracoviŠtě
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Provedení okna a ba|kónové dveře jednokříd|ové a dvoukříd|ové
Rám a kříd|o Rámový profi| č. 6002' 6016 (vč. FUTURA)' 6032' 6036' 6048 _ výztuha č. 6705, 6706' 6708, 6709,

6713,6714,6715' 6716' 6717,6718,6736,6737.6744,6745,6747 (||' ,t,5, resp. 2 mm) a kříd|ový
profi| Č. 6003' 6017' 6023' 6033' 6055' 6061' 6079-výztuha č.6705' 6706,6708' 6713,6714,6715,

6720, 6738' 6746' 6753' 6760' 6763 (t|. 1 '5' resp. 2 mm)' s|oupek, poutec č. 6050' 6054 / výáuha
č," 6720' 6743' 6750' 6754 (t|. 1,5' 2 a 2'5 mm)' k|apačka č. 6012' 6020' 6029' 6301' 6042 / výáuha

č'' 6711 ,6729' 6730' tl. 1 ,5 mm, resp. 2 mm
Zask|ení |zolační sk|o ve sloŽení: P|anibe| Clear 4 mm / 16 mm rámeček Chromatech U|tra F, argon / iplus Top

1..| 4mmsUg=],1 ada|ŠÍ sk|aodpovídajícíhos|oŽení sUn=1,1.Ug=1,0; Ug=0,9; Us=0,8; Us=0,7
Us= 0,65; Ug = 0'58; Us = 0,5; zask|ívací |iŠta č.6124' 6126,6128,6130' 6132' 6134' 6136' 6138'
6140,6142,6144,6146,6148' 6150' 6152 s,koextrudovaným těsněním, vnější těsnění ě'.3167 92

V rozích svařované
Těsnění vnitřní č. 8187 92, středové Č. 6101 92 a vnějŠí 3167 92, naextrudované, svařované
Kování Sieoenia-Aubi Titan lP

N ázev ově řovaného parametru Zkušební metoda Výsledky
PrůvzduŠnost Čsru eru toz0 třída 4
Vodotěsnost ČSN EN 1027 bez orůniku vodv do ,t050 Pa
odo|nost proti zatížení větrem
(zkušební tlak pro třídu 2' 3' 4' 5)

Čsn eru tzztt re|ativnÍ če|níprůhyb < 1/150, 1/200 nebo
.1/300' funkční, bez vidite|ných deformací

Součinite| prostupu tepla Uw (v poňadí pod|e
uvedených U9 iz. ske|, hodnota v ávorce p|atí pň
pouŽití pÍoÍi|ů s integrovanou tvrdou pě'nou ve tfutí
komoře - Ur = 0'89 W(m'K) - systém
Fl lT| |Ř^\

Čsru eru lso 10077.1
1,1 (1,1) t 1,1 (',t,',t)/ 1,0 (0,99) / 0,e3 (0,e2) i
0,86 (0,86) / 08,3 (0,83y q,78 (0,78) / 0,73

(0,73)W(m'.K)


