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osvĚočeNí
o ověření vlastností a k|asifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. cE.zsTv-o72-2t Rl
na rryrobek:

P|astové okno a balkónové dveře, systém GEALAN s 8oo0 IQ - třída A
výrobce:

BHB - OKNA TRUTNOV spol. s r.o.
Náchodská 529, Poříčí, 541 01 Trutnov

ICO= 07374432
Zkušebna STV tímto osvědčením osvědčuje, že:
. u vzorků ýrobku zjisti|a shodu nás|edujících v|astnostíse zák|adními poŽadavky norem:

Vlastnost Norma klasifikace
třída C5 - jednokřídlo"#ffi::'ffi;-{'J3Í,"3*. s k|apačkou,
jed nokříd |ové balkónové dveře
třída C4 _ dvoukříd|ové ba|kónové dveře s k|apačkou
třída 9A - jednokříd|ová okna, dvoukříd|ová okna s klapačkou,
jednokříd|ové ba |kónové dveře
třída E75o - dvoukříd|ové ba|kónové dveře s k|apačkou

odo|nost proti zatížení". csN EN 12210
vetrem

Vodotěsnost

Nebezpečné |átky

Únosnost
bezpečnostních zařízení

R.- (C; Q.) = 34 (-1; -4) dB - okna s izo|ačním sk|em 4lL6l4
R* (C; QJ = 35 (-1; -5) dB - okna s izo|ačním sk|em 4lI4l4l|4l4

Akustické v|astnostix Dek|arovaná hodnota R- (C; Ct') = 38 (-2; -5) dB _ okna s izolačním sk|em 6/16/4
R* (C; CtJ = 39 (-Li -4) dB - okna s izolačním sk|em 8/16/4
R* (C; Q.) = 46 (-Li.4) dB - okna s izo|ačním sk|em 8 VSG sl/24l8

, U* = 1'? w/(m]'K) - se sklem s Us = 1'1 W(m'z'K)
u- = 1r2wl,(m].x) - se sklem s Un = 1,6 W(m2.K)

rU- = 1,1 W/(m2.K) - se sklem s Un = p,9 W(m2.K)
U* = 1,0 !v/(m'z,K) - se sklem s Us = 0,8 wi(m'z.K)

Součinite| prostupu tep|a Dek|arovaná hodnotax
Uw = 0,95llf/(m'z.K) - se sklem s Un = 9,7 W(m'z.K)
U- = o,92wl(Ft.K) - se sklem s Un - 0,65 W(m2.K)
U* = 0187 W/(m'.í) - se sklem S Un = Q,56 W(m2.K)

Průvzdušnost Čsru rru rzzoz
třída 4 - jednokřídlové okno, příp. s pevně zaskleným podsvět|íkem,

dvoukříd|ové okno a dvoukříd|ové ba|kónové dveře s k|apačkou,
jednokřídlové balkónové dveře, příp. s pevně zask|. bočním dí|em

*Hodnoýakustickýchvlastnostíp|atíproce|kovou p|ochuokna <2,7 m2' Pro okna větších rozměrů p|atíd|e pří|ohy B EN 14351-1+A2-
2,7m2<ce|kováplocha<3,6m2_R*opravenéo-1 dB;3,6m2<ce|kováp|ocha<4,6m2_Rwopravenéo-2dB;4,6m2<ce|ková
p|ocha - Rw opravené o -3 dB.
** Hodnoý p|atí pro izo|ační sk|a s rámečkem Chromatech U|tra F.

osvědčeníje vystaveno na zák|adě Protoko|u o počáteční zkoušce ýpu ýrobku č' 1390-CPD-o6Í5l2oo1lz
rev. 4 vydaného dne 29'03.2019 oznámeným subjektem č. 1390 - Centrum stavebního inženýrství a.s.,
pracoviště Z|ín, K Cihelně 304,764 32Z|ín - Louky.
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