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Plastová okna a balkónové dveře ze systému |NOUTIC Arcade

Výrobek:

jednokřidlové okno, viecekřídlové okno s pevným sloupkem,
dvoukřidlové okno s pohybliv,ým sloupkem (úzkým), dvoukřidlové okno s pohyblivlým
LA 763/D / NA 70 ť, 1

Dalši profily

mm
mm
vysši balk. profil ZA 720lD / NA 105 tl, 2,5 mm; pevný sloupek TA 720 / NA 44 tl. 1 ,75 mm;
710/D: pohyblivý sloupek širokÝ szA 71olD / NA 7 tl. 2,0 mm
i sloupek úzký sFA 710/D;
U9 = 1,1 tl. 24 mm; Un= 1,0 tl, 24 mm;
% = o,z tt, 36 mm; U9 = 0,6 t|. 42-44 mm; U9 = 0,5 ť. 44 mm,
tepelně upravené distančníproíjly (chromatech Ultra !,s =0,041 / 0,038);
zasklívacílišta (podle tl, zasklení) G 22olD, G 34lD, GA 38/D, GE 44lD
s naexstrudovaným těsněnim v rozich střižené, vněiši těsněni DL 10/E
vnéjšítěsněni v rámu DR 10/E, na sloupku DR 10/P, na štulpu (úzký) DR 1o/E;
na štulDu íširokÝ) DR íOlP: Vnitřni

zA779lD l NA7o

/

Název ověřovaného
odolnost proli zatiženl Větrem
(p1=1600 Pa; p2=800 Pa; ps=2400 (Pa)

í|, 1

EN

relativní čelni průhyb

1221,|

s
omezovačůotev. a aretačníhozařizení
součinitel prostupu tepla UW
r(v přadí za sebou podle uvedených hodnot
= 1.1l

1,0lo.7l

14351-1+A1
skel) -

čsN EN lso

1oo77-1

*

1,2l 1,2l 0,951 0,88l

Tímto ceňifikátem se potvlzuje shoda uvedených vlaslností Yýrobku s hodnotami déklarovanými

csN EN 122í0 zatiženi větrem třida c4;
průvzdušnost tiida
ČsN EN 1z2ul
U§N
12207 pruvzdušnost
třída 4;
ČsN EN 12208 vodotésnost okna třída Egoo, balkónové dveře třída E1o5o;
ČsN EN 14351-1+A1 odolnost omezovačůotevlraní a arelačníhozařlzení 35o
čstt zg osgz trioa zvukové izolace lzl = 2
Podklady: Píotokd o posouzení vlastností \^/robku

č.1 39rcPR4239-2014lz vydaný

N;

csl

a.s. Zlín, NB

,l

39o

Ceftifikát platí pouze pro Výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena V protokote o zkouškách.
osvědčuje výše uvedené vlastnosti výrobku a neznamená ani nenahrazuje certifikaci podle zákona

vedoucí pracoviště

