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Vyrobek:

D evěné deštěné okno

Vyrobce:

AM lnteriér, a.S., Provoz02, NádraŽní 551,753 01 Hranice

PopÍs:

21Bl10

-

Vnitrní i vnějŠíkrídla zasklená jednoduch m sklem;

219110 _ vnitrní krÍdla zasklená jednoduch m sklem, vnějŠÍkrídla zasklená izolačn ím dvojsklem;
220110 -vn
klená izolačnÍm
ěiŠíkrídl
rzoracnrm dvoiskl
ovolsKrem, vnelsr
Knora zasklená
zasKrena leonooucnym
iednod hÝm skl
sKtem
- vnitrní kríd a zasKrena
Trívrstvy smrkov lepenyi hranol, 1.tr; konstrukČníspoje'. rámy Spojeny
I

Rám a krídlo

čepováním, lepeny PVAC lepidlo Kleiberit 304.1
Smrkové zasklívacílišty

DalŠíprofily
lzolačn í sklo
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rállmeČek TGI Šed1i
r'
VnějŠíi vnitrní krídla: .lŽ,asklení jednoduchym sklem
218/10 -et edoy$i,dutinové, vkládané, na tupo
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Těsněn

+ tuŽidlo 304.3 (D4)
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,:21gt10 - streďove: dutinové, vilaoané, na tupo; vnější: dutinové, vkládané,
:tť v rozích'rili bané, nast iŽené; srazové mezi krídly:jaz čkové'vkládané
220110.-$itrni: dutinové, vkládané' v rozích oh bané, nast iŽené; srazové mezi
krídly:jaz Čkové,vkládané
ZasklívacíliŠtyz masivu, zask!ívací si!ikon
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zaskleniiÍ:|i"

odvodněn í a,

Pracovní spára: odvodnění 6x (30 X 5) mm

dekompres
Kován

VnějŠíi vnitrní krídla'. 2x bodovÝ uzávěr ovládanyi klikou
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VÝsIedek
Název ově ovlálného pá,|rametru
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Yz, číslo
218t10

Zkušebnímetoda
CSN EN ISO 12567-1

1,,'l',

Vysledek
1,7 Wl(m'.rc)

219t10

0,Bg Wl1m2.rc)

220t10

0,84 W/(mt K)

Tímto cerŤifikátemise poťvrzufěl,Šhoda uveden ch vlastnostÍ v robku s hodnotami
Vyhovuje ČsN 73 0540, Cá,st 2
na maximáIní poŽadovan šÓ:u'ci,,nitel prostupu tepla (218110)

1,7 Wl1m2.rc;
1,20 W1m2.rc;
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Podklady: Protokol o zkouŠkách ě.266110. CSl' a.s. Zlín, Ao 212
Certifikát platí pouze pro vyrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokolu o zkouškách.
osvědčuje pouze vyše uvedené vlastnostivyrobku a neznamená ani nenahrazuje certifikaci podle
zákona 22/1 997 sb. o technickych poŽadavcích ,w
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Datum vydání: 31.5.2010
Platnosť do:
31.5.2a12
Vypracoval: lng N izar Al-H q)ar
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RNDr Josef V na, CSc.
vedoucí pra oviŠtě

