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MATRIX a.s.
Třebešov 1,516 0í Rychnov nad Kněžnou

Žadateli:

-

cER.TIFIKA-r
rzýrolckrr
č. GV - 14 - 54olz

lra rrlastrrost

Výrobek: Plastová okna a balkónové dveře, systém GEALAN s 8000
Výrobce: MATR|X a's., Třebešov 1, 516 01 Rychnov nad KněŽnou'
provoz. Lipovka 143, 516 0í Rychnov nad Kněžnou
Popis:
Provedení
Rám a křÍd|o

ZaskIení

-'

|Q a S 8000 |Q

Plus

.9&4 e'q9$Ór'9É dv9řel9q!9!íq]qYq-e d4!!ť!d]oyg

Rámový profi| č. 5oo2, 5oo3, 8003,8006,8010' 8012,8013 s výztuhou č. 770,t51,770351,771551,
871951, 779951,870151,870351,875151,875351, 875751,875851,871051,876451,870551,87075',1,
871451 a kříd|ový profil č. 8063, 8065, 8068, 8078, 8081, 8084, 8092' 8094' 5008, 5009 s uýztuhou
č. 870351 ' 870451, 875351, 875451, 875751,875851, 770351, 770451 ' 771551,779951,878951 '
8z96l'1. klalqlka e' !_3-Lz|LQQ!, 8080, ďo!p€!č. 8-998, 8039' 8040' 8043-Lq0!q sk|o
ve s|oŽení: P|anibel C|ear 4 mm / 16 mm rámeček Chromatech U|tra' argon / iplus Top 1.1
|zo|ační
4mmsUg=,t ,1 adalšísk|aodpovídajÍcíhos|oŽení sUg=1,,| ;Us=1,0; Us=0,9; Us=0,8; Us=0,7;
Us = 0,6; Us = 0,5;

zasklívacílištač.7114t7118l7119t7122|7124l7126l7128l7129l7130l7134l7136l7138l7139

!7l!9

Těsnění
Kování

|7t42 !.!1!1J-1146 U154 !7-1L6'u19|2 l11-64l-3.t08 skoextrudwq!]ý[&9l!ě!|In
Koe&c4ovc!é ne-bo nasazolací vnitřní -a vnĚjí!ĚcaĚli
ROTO NT

Název ověřovaného parametru
odo|nost proti zatíŽenívětrem
(zkušebnít|ak pro třídu zatiženi 4 a 5)
Průvzdušnost

Čsr.l Et.t tzzt

Vodotěsnost

Čsru eru tozz

tlnosnosi oázpeenóstních zařízen
Součinite| prostupu tepla U*

VÝsledkv

Zkušební metoda

í

(v pořadi pod|e uvedených

t

ČsN-EN rozo'

Čsu rru t+oog
ČsN eN |so 10077-1

re|ativni če|níprůhyb < 1i300,

funkční,bez vidi!.eln'ých dqlo n4eqi
třida 4
bez průniku vody do 600 Pa a do
750 Pa
1,2 | 1,2 t 1,1 I 1,0 /-0,95

W/(m'.K)

Un iz.skel)

/

0,88 / 0,81

Tímto certiftkátem se potvnuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami
dekla rovanÝm i vÝrobeem :
třída c4 ba|kónové dveře dvou
N EN 12210 odo|nost protizatíŽenÍ větrem:
Vyhovuje:
třída G5 ostatní výrobky
třída 4
prúuzdušnost:
Et.t
122o7
ČsN
třída E750 balkónové dveře dvoukř'
Čsru eru 12208 vodotěsnost:
třída 9A ostatní výrobky
350 N
Čsru eN 1435.t.1+A1 únosnost bezpečnost. zařízení:
<1
ČsN 73 0540-2 součinitel
Podklady: Protoko|o posouzenív|astnostíuýrobku č' 1390.cPD-0191.0912 rev.

1 - vydaný

CS| a.s.

- NB

1390'

Certifikát platÍ pouze pro výrobek, jehož specifikace je nýPppěJlledena v protokole o zkouŠkách.
osvědčuje výše uvedené vlasÍnosťivýrobku a nezna1n{gthwhi.ňe$(azu7a certifikacipodle zákona
v š rl
2 2/ 1 g g 7 s b. o t e c h n i c ký c h p o ž a d av ci c h n a vyroot(s\.6cr
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