
Mendelova
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i*i vydává

osvĚočeNí
o ověření vlastností a klasifikaci pro označení v'ýrobku značkou CE

č. cE.zsTv-o73.21 Rl
na ýrobek:

Plastové okno a balkónové dveře, systém GEALAN s 9ooo MD

ýrobce:
BHB - OKNA TRUTNOV spol. s r.o.

Náchodská 529, Poříčí, 541 01 Trutnov
ICO:. 07378432

Zkušebna STV tímto osvědčením osvědčuje, že:
. u vzorků ýrobku zjistila shodu nás|edujících v|astnostíse zák|adními požadavky norem:

odo|nost proti zatížení-. csN EN 12210
vetrem

Vlastnost Norma klasifikace Klasifikace / hodnota
třída C5 - jednokřídlová okna

třída C4 - dvoukříd|ová okna s k|apačkou
třída C2lB'3lA4 - jednokříd|ové a dvoukříd|ové ba|kónové dveře se
sloupkem
třída B3/A4 - dvoukříd|ové ba|kónové dveře s k|apačkou

Vodotěsnost ČsN rt{ 1zzoa třída E1o50 - jednokřídlová okna a ba|kónové dveře, dvoukříd|ová
okna a ba|kónové dveře s k|apačkou a se sloupkem

Nebezpečné |átky Požadavek národních Bez uvotňování nebepředpisů Bez uvolňování nebezpečných látek

Únosnost
nezpečnostních zařízení 

- NPD

Akustické v|astnosti Dek|arovaná hodnota NPD
u* = 1r1 (1;1) w/(m2.K) - se sklem s Us= 1,1 W(m2.K)
U* = 1,1 (1,1) W/(m2.K) - se sklem s Ue= 1,0 W/(m2.K)

U* = 1,o (0'99) W/(m2.K) - se sk|em s U9 = 0,9 ý(m2.K)
Součinite| prostupu 

Dek|arovaná hodnota il = 3;3l [3;33]Wí[I;:x]-:::[|:il :ff = 3;lWí[il::[]teplax : .il =l;i3[#:]Wí[I]:[]-:::[i:il:ff= 3:!3Wl[il]:[]
U* = 0,73 (o,73) W/(m2.K) - se sk|em s Ug = 0,5 ý(m2.K)

ňclt crl r.l.,nu třírda a - jeoňokříd|ová okna a balkónové dveře, dvoukřídiová oknaPrůvzdušnost CsN EN 12207 :a balkónové dveře s k|apačkou a se s|oupkem
* Hodnoty p|atí pro izo|ační sk|a s rámečkem Chromatech U|tra F. Hodnoty v závorce platí pro Ut = 0,B9 ý(m2.K), hodnoý před
závorkou FÍo Ur = 0,92 W(m2'K).

osvědčení je vystaveno na základě Protoko|u o počáteční zkoušce ýpu ýrobku č. 1390-CPR-oO34l2oI5lz
ř€V. 1 wdaného dne 29.03.2019 oznámeným subjeKem č. 1390 - Centrum stavebního inženýrství a.s.,
pracoviště 7|ín, KCihelně 3o4,764 32Z|ín - Louky.

Datum vydání: 3. ledna 2o22

3O. dubna 2O24
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