
G centrum atavebniho inženýrství a.s.
centře of Building construction Engineering Plc.

Autoizovaná osoba, oznámený subjekt, ceftiíikační orgán
Akléditované zkušébn í l abo ratoře

Authoíísed Body, Notified Body, ceňificatbn Body,
A c c re d ited Te sí L a bo rato r io s

pracoviště zlín, K cihelně 304, 754 32 zlín-Louky

oznámený subjekt 1390, Notified Body 1390
vydává

PRoToKoL
o urČeni typu vtýrobku

podle nařizení Evropského parlamentu a Rady (EU) č, 305/2011 ze dne 9. března 2o'l1,
(nařízení o stavebních výrobcích - cPR), přiloha V, čl, 1,4 (systém 3)

č. 1390-cPR-0111-2014lz

Žádost č.i 0111t2o14tz
Počet stran protokolu včetné strany titulní 6

Počet výíisků|
V:itisk č.: 1

Název vÝobku:
Plastová dveřB zdvižně posuvné, systém GEALAN HsT

který(é) byl(y) Vyroben(y) \^ýrobcem:

svĚT oKEN s.r.o.
Jasenice í254, 755 0í Vsotín

lČ:2583í925

a byl(y) vyroben(y) ve V,ýrobně(nách):

svĚT oKEN s.r.o.
Ja§enice í254, 755 0l vsetín

lČ| 2583í925

Protokol vyhotovil: lng. Milan Helegda, Ph.D.

zástupce os (NB) 1390: lng. Petr Kuče.a, csc.

zlin 16.05.2014

csla,s,, pÉcovišiě zlln, K cihélně 3o4,764 32 zlin_Louky
t9l€fon (+420)| (+420): 577 604111,577 604165, fax: 577104 926, e ma]l: milan,hel€da@cs]zlin,cz, MM,csias,cz,G

ffi
l";Ý !,, )

7n,$*w3

eďE§ť" §J/
\ u,|'



Í SPECIF|KACE PŘEDMĚTU ZKOUŠEK
1lsDeciÍikacevzoÍkú:Plastovévně|ŠidveňezdviŽněposuvné-schémaA-velikosl

zkušebního órku 3290 mm x 2190 mm

Plastové vně]ši dvele zdvižné posuvné - schéma c - velikost

zkušebnlho Vzorku 3290 mm x 2390 mm

1.2 Popis Výíobku:

Plastové (balkónové) dveře zdvižně posuvné, svstém GEALAN

PoZNÁMKA Podrobnější popis zkoušených \,zořků je uvéden v přísIušných Protokoléch o zkouškéch

vydaných iíl Ro€enh€im.
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obéz6k 1 - Řez zdvižně posuvnými dvéřmi - §vislý

obnázék 2 - Řez zdvižně posuvnými dveřmi . vodorcvný

2 ODBĚR VZORKU

Vzorok odobřal: GEALAN WERK Fickenscher GmbH
Vzorék dodal: GEALAN WERK Fickenscher GmbH
Datum dodání vzořku do zkušebny: viz protokoly ift

Evidončni či§lo vzo]ku: viz protokoly ift



3 VýSLEDKY zKoUŠEK
Určení typu výrobku provedl oznámený subjekt 1390 a AzL č, 1007,1 - csl a,s, Praha, pracoviště zlín a
akreditovaná laboíatoř a NB 0757 ift Rosenheim Výsledky zkoušek jsou uvedeny V Prolokolu o
zkouškách č- 1o2 2a092l1 vydaném ift Rosenheim dne 03.03,2004, v Píotokolu o zkouškách č, 102
2809212 wdanéln ift Rosenheim dne 03,03,2004, v Protokolu o zkouškách č, 102 4215412 wdaném ift
Rosénheim dne 04.03,2010, ve Znaleckém posudku č, 155 28092 vydaném ift Rosenheim dne
25.01,2005 (vlastnost í, 2, 7). Protokoly Vydané ift Rosenheim byly použity na základě souhlasu
vlastníka plotokolu (Dohoda o poskytnuti a postoupení dokuméntů pro účely posouzeni shody ze dne
14.05.2014). Výrobce je povinen použíVat stéjné komponenty a stejnou technologii, které byly použlty
pro výrobu odzkoušených výrobkú, Výsledky zkoušek provedených dříve byly pňevzaty na základě ČsN
EN 14351-1+A1 č|.7.2.1, plóíóže byly vykonány Vsouladu s ust]anoveními této normy a nédošlo ké
změnám ve výrobě a konstrukci výrobku, ktéré by ovlivnily zjištěné Vlastnosti výrobku, oznámený
subjekl 13goposoudil hodnotu součinltele prostupu tepla na žákladé U9 uvedených v tabulkách a a U| =
1,8/2,3 W(m'K) (prahová €st posuvnápevná) a U, = 2,0 W/(m'K) (ostatni části) (Viz Protokol o Vtipočtu
vydaný firmou Gealan dne 31,10.2008). Hodnocéni bylo provedeno podle ČSNEN lso 10077-1
(vlastnost 6).

Posouzení vlastnosti úniku nebezpéčných látek (viastnost 3) bylo provedeno nepřímou metodou, Při
tomto posouzení byla použita následující dokuméniace:

- Píotokolo Výsledku laboratomích zkoušek č. 1.3,/09/8113 Vydaný státním zdravotním ústavem
Praha dne 20.0í,2010;

- odboíný posudek č, 091625 vydaný státním zdráVotním úsiavem Praha dne 21.01.2010;
- Protokolo §enzorické zkouacé č.2712011 wdaný státnim zdravotnim ústavem Praha dne

27.o1.2011.
Použivané materiály dle deklarace výrobce neobsahují nebezpéčné látky.

shrnutívýsledků je provedéno v následujících tabulkách 1 - 2.

Tabulka 1 - shřnutí vý9ledkú uÉenítypu vý@bku -zdvižňě posuvné dv.ř9 - 3chéma A

1
odolnost přoti zatíženi
větlem čsNEN 12211 ósN EN 12210 Třida c2lB3

2 Vodotě8no3t čsN EN 1027 čsNEN 12208 Třída 9A
3 NébezDočnó látkv Požadavek národnich předpisů neUVolňuje

4 Únosnost bezpeěno§tních
zařÍzenl čsNEN 14609

čsN EN 14351_
1+A,l čl,4.8 npd

5 Aku§tickó vlastnosti čsN EN lso 10140-2
čsN EN lso 717-1

Déklaíovaná
hodnota

npd

6

součinitel pfostupu tépla
uw - pro různé varianty
distančnich meziskelnlch
rámečků*

čsN EN lso 10077-1 DekIarovaná
hodnota p.o

Us = 1,1 Wi(m'.K) í,4 (1,4) W(m'.K)
U9 = 1,0 Wi(m'.K) í,3 (1,4) W(m'.K)
Us = 0,8 W(m'.K) 1 ,2 (1 ,2) w l@2 .K)

.K) 1,í (1,2) W(m'.K)
Us = 0.6 W/(m .K) 1,1 (1,1) W(m'.K)
U" = 0,5 Wi(m'.K) 1,o (1,o) W/(m',K)

7 průvzdušnosl čsN EN 1026 čsN EN 12207 Třída 4
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Tabulka 2 - sh.nulí výsledkú počátečních zkoušek typu výrobku - zdvižně posuvné dvéř€ -
schéma c a G

' První hodnota plati při použití skla s rámečkem swisspacer V a druhá hodnota (V ávorcé) při použití
skla s rámečkem TGl nebo chromatech ultra,

4 áVĚR

oznámený subjekt t390 potvrzuje shodu deklařovaných vlastňostí po§uzovanóho výrobkU
s výaledky Uřčeni typu výíobku podle použitých článků a přítohy zA EN í435í -1+A1:20í 0.

5 PLATNOST PROTOKOLU O URČENÍ TYPU V"ýROBKU

P.otokol o určení typu výrobku jé vystavén plo u.čitó konk]étní kon6trukční varianty
výrobku vznikaiíci při výlobě a montáži za předpokladú dodržování technologických
postupú a další výrobní technické dokumentace a při předpokladu zachovávání konstantní
lakosti výíoby. Tento píotokol ie platný p.o vý]obek v provedéní dle poskytnuté
dokuméntace. Protokol má neomezenou časovou platno6t, ]o§p. platí do chvíle změny
něktelé z posuzovaných vlastností, dané změnou výkíe§ové dok!mentace pro kon§trukci
výrobku, změnou někte]é z používaných součástí dlé katalogú dodavatelů, ukončením
platnosti stávající tochnické dokumentace, změnou téchnologického po§tupu nebo
mate.iálového aložéní a do okamžiku změny zákonných požadavkú pro poguzování
výrobku n.bo do okamžiku vydání d.lšiho protokolu aktualizurícího přéhled vyráběných
variant s nově vyiádřenými číselnými hodnotami příslušných technických parametrú
a íyzikálních veličin. Bez písemného souhlasu oznáméného §ubjektu í390 se tento přotokol
nesmí řepřodukovat Iinak, nož c.lý.

vle§tnosl Notma zkoušení
nebo výpočtu Norma kl6ilikaco ziištěné hodnoty

1
odolnost p.oti zatížení
větrcm čsNEN 12211 čsN EN 12210 Třída c2i 83

2 vodotěsnost ósN EN 1027 čsN EN 12208 Třída 6A
3 NebezDečné látkv Požadavek národních předpisů neuvolňuié

4 Únosno9l b6zpečnostních
zařízéni čsN EN 14609

čsN EN 14351-
1+A1 čl, 4,8

npd

5 Aku§tické vlastnosti csN EN lso 10í40-2
óSN EN lso 717-1

Déklaaovaná
hodnota

npd

6

souěinitel píostupu tepla
U*-schémac/§chómaG
- pro rúzné varianty
distančních meziskelních
rámečkůt

čsN EN lso 10077-1 Déklalovaná
hodnota pro

Uo = 1,1 W/(m'.K) 1,5 (1,5y1,5 (1,5) W(m',K)
Us = 1,0 W/(m'.K) 1,5 (1,5y1,4 (1,4) W(m',K)
Us = 0,8 Wi(m'.K) 1,3 (1,4y1,3 (1,3) W{m',K)
U, = 0.7 W/(m'.K) 1 ,3 (1 ,3\l1 ,2 t1 ,2\ w lm' .K\

Uo = 0.6 Wi(m',K) 1 ,2 (1 ,3\t1 ,2 |1 ,2\ w ftm' -K\

U" = 0,5 Wi(m'.K) 1,2 (1,2y 1,1 (1,1 ) W(m',K}
7 píůvzdušnost čsN EN 1026 čsN EN 12207 rřída 4



6 PODKLADY VYUŽ|TÉ PRO VYPMCOVÁNÍ PROTOKOLU

1. Žádost o v,ýkon činnosti oznámeného subjektu 1390 č.0111l2014lz:
2. Dohoda o poskytnutí a postoupení dokumentů pro účely Posouzenl shody ze dne 14,05.2014 se

ástupc€m firmy GEALAN Fenster-systeme GmbH pío čR - lQ sERVlcE spol, s í,o,;

3. Technichý popis dodaných vzorků;

4. Kompletní příručka pro výrobu plastových oken a dveři z profilového systému GEAIAN;
5. Montážní paííučka;

6. Pokyny pro údžbu plastových oken a dveřl;

7, Protokolo výsledku laboratornlch zkoušekč, 1,3,/09/8113 vydaný státním zdravotním ústavem
Praha dne 20,01.2010;

8, odborný posudek č, 091625 vydaný stáhím zdravotnlm ústavem Plaha dne 21.01,2010;

9, Protokol o senzorické zkoušcÉ é.27n011 Vydaný státním zdravotním ústavem Praha dne
27.o1.2011:

10.Protokolo zkouškách č.10228092h wdaný ift Rosenheim dne 03,03.2004;

11.Protokolo zkouškách č,102 28o92l2 wdaný ift Rosenheim dne 03,03.2004;

12.Protokolo zkouškách č,'l02 4215412 wóaný ift Rosenheim dne 04,03.2010;

13.znalecký posudek č, 155 28092 vydaný ifi Rosenheim dne 25,01,2005;

14,Protokolo Vtipočtu vydaný firmou Gealan dne 3í,10.2008 (Uí),


