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v rámci počiatočnejskúškytypu

č. s04/aua262/2903/sN

vydaná v sú|ade so smernicou Rady č. 89/106/EHS z 21 . decembra ,1988 o aproximácii právnych
predpisov a administratívnych opatrení Č|enských štátov, ktoré sa týkajú stavebných výrobkov,
v znení smernice Rady č' 93/68/EHs z22.1Ú|a 1993'

Výrobok:

okná a baikÓnové dvere z plastu

Systém:

KBE AD 70 mm

Dodávatel' systému:

profine GmbH, KBE Fenstersysteme, Motzener StraBe 3'l-33, D-12277 Berlin,

Čsrc;

2943

Výrobca:

A+BX OKNA, s.r.o., 68 709 Boršice 173, Česká Repub|ika

Miesto výroby:

Lobodice 7, Česká Repub|ika

Nemecko

Technická špecifikácia: EN 14351-1: 2006 okná a dvere. Norma na výrobky. Íunkčně charakteristiky Casť 1: okná a vonkajšie dvere bez poŽiarnej odo|nosti a/a|ebo tesnosti proti prieniku dymu

í. opis a úče|pouŽitia výrobku:
Okná a ba|kónové dvere z p|astu systému KBE AD 70 mm sa vyrábajú z profi|ových systémov zPYCU výrobcu profine GmbH, KBE Fenstersysteme, Motzener StraBe 31-33, D-12277 Ber|in, Nemecko,
ktoré vyhovujú poŽiadavkám STN EN'12608. Profi|y zp|astu (stavebná híbka profi|u: rám - 70 mm,
kríd|o - 70 mm) sú vystuŽené pozinkovanými oceÍovými výstuŽnými profi|mi, ktoré sú v komore profi|u
upevnené skrutkami. Rohové spoje sú zvárané' Styk rámu a krídla okna je tesnený vo vonkajšej a
vnútornej zóne tesniacimi profilmi z EPDM. V základnom vyhotovení sú zask|ievané izolačným dvojsklom S Us = 1,1 W/(m.Q. Sú vybavené celoobvodový.m kovaním AUBI (alt. MACO' GU, WINKHAuS,
ROTO).
Výrobok je určený do zvis|ých obvodových konštrukcií objektov s trva|ým pobýom tudí. Vzduchová
nepriezvučnosť okien vyhovuje min. 2. akustickej kategórii. Súčinitefprechodu tepla vyhovuje pre novostavby.

Touto správou uznáva notifikovaná osoba

No

1301, protokoly oskúškach,ktoré sú uvedené

s identifikačnými číslamia odvo|aním na charakteristiky výrobku d'a|ej:

2. Zoznam pred|ožených protokolov o skúške:

1.
2.
3.

Protoko| o skúškachč. 10225515, zo dňa 26.o8.20a2, ktoný vyda| itf Rosenheim, Nemecko
Protokoi o skúškachč. i0123765/1 zo dňa 03.07.2001, k.torý vydai itf Rosei.rheim, Nemecko.
Protoko| o skúškachi' s 2001/109, zo dňa 7 .5.2aa1, PrÚfinstitut fŮr Baue|emente GmbH, Pir-

4.

masens, Nemecko
Protoko| o skúškeč. 40-08-0651, zo dňa 28.08.2008, TSUS n.o., Bratislava, pobočka Nitra,

5.

Protoko| o skúškei. 40-08-0652, za dňa 28.08.2008, TSUS n.o., Bratislava, pobočka Nitra,

6.

NO 1301

NO 1301

Protoko| o skúškeč. 40-08-0653, zo dňa 28.08.2008,

NO 1301

Správa a uznaní protckalu a skúške č. sa4nua26a29a3/sN

TsUs

n.o., Bratis|ava, pobočka Nitra,
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2.í opis póvodne skúšanýchďalebo posudzovaných vzoriek:
1 ks jednokríd|ové okno oS s pevným svetlíkom v spodnej časti (rám
1 ks jednokrídlové balkónové dvere oS irám 1082x2432 mrn)
'| ks
'| ks
1 ks
1 ks
1 ks

1582x2432 mm)

dvojkríd|ové balkónové dvere o/oS s krídlovou prík|opkou (rám 1590x2182 mm)
jednokríd|ové okno oS (rám 1230x1480 mm)
trojkrídlovéokno os/os/os s pevnými stípikmi (r9m 2400x'l500 mm)
dvojkrídlové ba|kÓnové dvere oslos s pevným st|pikom (rám 1500x2300 mm)
dvojkríd|ovéba|kónové dvere os/os s pevným stípikom (rám 1540x2300 mm)

Uvedené protokoly o skúškesú archivované u No 1301 TsÚS n.o., pobočka Nitra.

3. DÓvod uznania protokolov o skúške:

Dokumentácia a skúšky vykonané dodávateřom profi|ového systému sú v súlade s poŽiadavkami EN
14 351-1.

Skúšobná vzorka dodávateťa profi|ového systému reprezentuje výrobky pouŽívanévo výrobnom rade
výrobcu a časti výrobku montuje výrobca v sú|ade so špecifikáciami dodanými výrobcom profi|ového
systému'

Upozornenie:

Výrobca je povinný spo|u s touto správou predk|adať tieŽ uznané protoko|y o skúškeuvedené v bode 2

tejto správy.

PouŽitie tejto správy pre účelypub|ikácie akéhokoťvek druhu je moŽné iba vce|ku a spo|u s uznanými
protoko|mi o skúške' inak so súh|asom Notifikovanej osoby 1301.
Dátum

vypracovania: 18.12.2008

Vypracoval:

Mgr. Tibor Skáka|a

Vedúca Notifikovanej osoby 1301:
V zastúpení riaditel

pobočky: lng. Ladislav Lósy
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|ng. Daša Kozáková
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Správa o uznaní protokolu o skúškeč s04/48/0262/2903lSN
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TECHNISCHES PRÚFlNSTlTUT FŮB BAUWESEN
Poboěka Nitra, Braneckého 2, sK-949 01 Nitra
Výt|ačok

PRoToKoL

o PoČnToČNEJSKÚŠKE TYPu

č.

řl..

[

'

č.40080561/2903
vydaný v sú|ade so smernicou Rady č. 89/106/EHS z21. decembra 1988 o aproximácii právnych
predpisov a administratívnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú stavebných výrobkov, v znení
smernice Rady č. 93/68/EHS z22. jú|a 1993'

Výrobok:
Systém:

okná a balkónové dvere z p|astu
KBE AD 70 mm

Dodávatel'systému: profine GmbH, KBE Fenstersysteme, Motzener StraBe 31-33, D-12277

čsx:
Výrobca:
Miesto výroby:
Technická

Berlin, Nemecko

2903

A+BX OKNA, s.r.o., 68 709 Boršice 173, Česká Republika
Lobodice 7' Česká Repub|ika

špecifikácia: EN 14351-1: 2006 okná

a

dvere. Norma na výrobky, funkčné
charakteristiky Óasť 1: okná a vonkajšie dvere bez poŽiarnej odo|nosti
a/alebo tesnosti proti prieniku dymu

1. opis výrobku:
okná a ba|kónové dvere z p|astu sysiému KBE AD 70 mm sa vyrábajú z profi|ových systémov z PVCU výrobcu proÍine GmbH, KBE Fenstersysteme, Motzener StraBe 31-33, D-12277 Berlin' Nemecko,
ktoré vyhovujú poŽiadavkám STN EN 12608. Profi|y z p|astu (stavebná híbka profilu: rám . 70 mm,

krídlo - 70 mm) sú vystuŽené pozinkovanými oceřornýmivýstuŽnými profi|mi, ktoré sú v komore profi|u
upevnené skrutkami. Rohové spoje sú zvárané. Styk rámu a kríd|a okna je tesnený vo vonkajšej a
vnútornej zÓne tesniacimi profilmi z EPDM. V zák|adnom vyhotovení sú zask|ievané izo|ačným

dvojsklom SUs = "','! \nJl(m,K). Sú vybavené celoobvodoriým kovaním AUBI (alt. l'/lAco, GU
WINKHAUS, ROTO).
Vyrábajú sa tieto varianty podťa spÓsobu otvárania a ich vzájomné kombinácie:

.
.
-

okno pevné,
jednokríd|ové okno a balkónové dvere otváravé,
jednokrídiové okno a baikónové dvere otváravo-sk|opné,
okno sk|opné,
dvojkríd|ové okno a ba|kónové dvere s kríd|ovou príklopkou s dvoma otváravými krídlami,
dvojkríd|ovéokno a ba|kÓnové dvere s kríd|ovou prík|opkou s jedným otváravo-sk|opným
a jedným otváravým kríd|om

z'

Úeet pouŽitia výrobku:
Výrobok je určený do zvis|ých obvodových konštrukcií objektov s trva|ým pobytom ludí. Rozsah
platnosti uýsledkov skúšokuvedený vtabuťke č. 1.

Tento Protoko| o počiatočnej skúšketypu pozostáva zo samostatných protokolov o skúškach vydaných
skúšobnýmÍlaboraťóriami, ktoré sú uvedené s irjentiÍikačnými čísiamiodvoianím na charakteristiky
výrobku d'a|ej:

3. Zoznam protokolov o skúške:

1)
2)

Správa o uznaní protokolu o skúške Ď. s04/08/0262Í29o3lsN, zo dňa 18.12.2008, TSUS n.o.,
Bratislava, NO 1301
Protoko| o skúškevýpočtom č. 40080561, zo dňa 18'12,2008, TsUs n.o., Bratislava, No 130,|.
.

Protokol o počiatočnejskúške typu č. 4a080561/2903
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4. opis skúšanýchďalebo posudzovaných vzoriek
1 ks jednokrídlové okno os s pevným svet|íkom v spodnej časti (rám 1582x2432 mm)
1 ks jednokríd|ové ba|kónové dvere oS (rám 1082x2432 mm)
1 ks dvojkrídlovébalkónové dvere o/oS s krídlovou prík|opkou (rám 1590x2182 mm)
1 ks jednokrídlovéokno oS (rám 1230x1480 mm)
1 ks trojkrídlové okno os/os/os s pevnými stípikmi (rám 2400x1500 mm)
ks dvojkrídlovéba|kÓnové dvere
1 ks dvojkríd|ové ba|kÓnové dvere
'1

oslos
oslos

s pevným stípikom (rám ,|500x2300 mm)
s pevným stípikom {rám 154Ox2300 mm)

Tabul'ka č. í
Vlastnost'

Plocha
skúšobných

Zistená porovnávacia
hodnota

vzoriek

Rozsah
priameho
pouŽitia

ldentifikácia
protokolu o skúške

jed nokríd Iové^okno

-2,22m4

Prievzdušnosť

viackrídIové okno
3,84 m2
ba|kónové dvere

3,84m2

Vodotesnosť

-

jednokrídlové^okno
- 2,22 m'
viackrídIové okno
3,84 m2
ba|kónové dvere
3,84 m2

-

-.l00% aŽ +50%
celkovej plochy

Trieda 4

skúšanejvzorky

-100oÁ až +50oÁ

Trieda E1050

celkovej plochy

skúšanejvzorky

-

odo|nosť proti
zaťaŽeniu vetrom

jednokríd|ové okno
výška: 1,57 m
šírka: 1,4 m
viackríd|ové okno uýška: 1,60 m
šírka: 2'40 m
ba|kónové dvere
tnýška: 2,43 m

-

Jednokríd|ové okno - Trieda C5
viackríd|ové okno - Trieda C4lB5
ba|kónové dvere - Trieda C5
dvojkríd|ové balkónové dvere

-

Trieda C3/B4

Správa o uznaní
protoko!u o skúškeč.
so4to8Jo26u2903lsN,

TSUS n.o., Bratislava,
NO 130'l

-100% šírky
a inýšky rámu

skúšanejvzorky

šírka:1,1 m

dvojkr. baÍk' dvere.

výška:2,18 m
šírka:í.59 m

Unosnosť
bezpečnostného
vybavenia

p|ochakríd|a _2,22

Závesy nepoškodené. Príchytné
noŽnice udrŽali okenné kídlo na

svojom mieste dobu 60 s pri záťaŽi
350 N

-100oÁ celkovej
plochy skúšanej

vzorky

Správa o uznaní

Vzduchová
nepriezvučnosť

1Q?m'

celková

35 dB

p|o^cha

2,7 m'

s

protoko|u o skúškeč'

sa4/a8Í026v2903isN,
TSUS n.o., Bratislava,
NO 1301

SÚčinitel' prechodu
tepla

U,=

1,82 m2

1,31 W/(m'zK)

všetky rozmery

Protoko| o skúške
výpočtom ě. 40080561
TSUS n.o., Bratislava

'

NO 1301

Upozornenie:

PouŽitie tejto správy pre účelypublikácie akéhokolýek druhu je moŽné iba vcelku a spolu s uznanými protokolmi
o skúške'

Dátum Vypracovania:

18.12.2448

Vypracoval:

Mgr. Tibor Skáka|a

Riaditef pobočky:

Ing. Ladislav LÓsy
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TEcHNtcKÝ A sKÚŠoer.|Ý Úsrnv STAVEBNÝ, n.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TECHN|SCHES PRŮF|NST|TUT FÚR BAUWESEN

NoTlFlKovANÁ osoa* lsot

Pobočka Nitra, Braneckého 2, sK-949 01 Nitra
Výtlačok č

S,1

PREHťAD PoČ|AToČrvÝcnsKÚŠoK TYPU

a?r

Fíi

&Ž

Žiadost' evidovaná pod č. s04lo8lo262/29o3/sN

vykonaných pod|'a Smernice 891106/EHS z

21

'12.1988 o stavebných rnýrobkoch

vzneníneskoršíchpredpiso'laVzmlJsleusta*ovení$7ods.4a)a$9zákonač.90/1998Z.z.
o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov

Výrobok:

okná a ba|kónové dvere z o|astu

Systém:

KBE AD 70 mm

Dodávatel'systému: profine GmbH, KBE Fenstei.systeme, Motzener StraBe 31-33, D-12277 Ber|in, Nemecko

Čsr:

zvuS

Výrobca:

A+BX oKNA, s.r.o., 68 709 Boršice 173, Ceská Republika

Miesto

výroby:

Lobodice 7, Ceská Repubiika

Na odskúšanie uvedeného výrobku bo|a podaná Žiadost', zaevidovaná pod čís|om: 504 | 081 026212903. Vl astnosti
a príslušnétechnické špeciÍikácie pod|'a Koých sa preukazuje zhoda výrobku sÚ uvedené v nas|edovnom
rehl'ade

Vlastnost'

Pnevzďušnosť
(NO)

Vodotesnosť

(No)

odolnosť proti

Predpis pre
určenie zhodv
EN

Zistená porovnávacia hodnota

í435í-í

EN 14351-1

Trieda E1050

Jednokríd|ové okno - Trieda C5
viackríd|ové okno - Trieda C4lB5
ba|kónové dvere * Trieda C5
dvojkríd|ové ba|kónové dvere - Trieda c3/B4

EN 14351-1

Unosnosť
bezpečnostného
vvbavenia íNo)

EN 14351-1

Závesy nepoškodené'PríchýnénoŽnice udrŽa|i
okenné kríd|o na svojom mieste dobu 60 s pri

EN 14351-1

35 dB

Vzduchová
nepriezvučnosť
Súčinite|'

prechodu tepla
(NO)

EN 14351-1

o skúške

Trieda 4

VCTTU

(deformácia) (No)

ldentifikácia protoko|u

Správa o uznaní protoko|u
o skúškeě' sa4lo8l026z2903lsN,
TSUS n.o., Bratislava, NO 1301
Bratislava, NO

záťaŽi 350 N

U*=

1,31 w(m'zK)

Správa o uznaní protoko|u
o skúškeč. s04/08l0262/2903/sN,

TSUS n.o.. Bratislava. NO

'1301

Protoko| o skúškevýpočtom č'
40080561 , TSUS n.o., Bratislava

NO 1301

Poznámka: V|astnosti, ktoré je pod|'a prís|ušnejtechnlck.ej špeciÍikácie kompetentná odskÚšat'
notifikovaná osoba sa označujÚ symbo|om (No)

Dátum Wpracovania. 18.12.2008

|en

o.

