
Prohlášení o vlastnostech
č. PRoFITLINE/01-2017

Jedinečný identifikační kód \.ýŤobku:

Plastová okna a balkónové dveře PROFITLINE. sYstém Kómmerlinc 88

zamýš|ené použití; okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do b}'tových a n€bytových
objektů' na které se íeÍztabují požadavky na požární odolnosl a kouřotěsnost.

výobce:
PVC OKNA s.r.o.

NoYá ves 139' 739 11 Frýdlant nad ostraYicí
výrobns: Trojanovice 60' 744 01RŤenšÍát pod Radhoštěm

Česká reoubtika
IČ:26844168

systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: systém 3

Harmonizovaná norma: EN 1435l-1:200&A1!2010

oznámený subjoki oalámený subjekt č. 1390_ c€ntrum stavebního inženýrsfví a's., pracoviště
zlín' K cihe|ně 304' 764 32 Z|ín -Lollky



Prohlášení o vlastnostech
č. PRoFITLINE/01-2017

DeklaÍované vlastnosti:

Tabu|ka l - JednokřídloÝé ono

zák|adní charákteristiky Vl3stnost

^e^t.^.r ňr^ri 'qfl'.ní věířem lflda L)/Ď)

Ýodotěsnost - nestínenqj3194419 Třída 9A

vodotěsnost - stíněné (metoda B)

Tnoio stl."petn*tni9124111tq1 whověl
4/t6/4 35 G2i5) dB

Akustické v|ástnosti

6tr6t4 38 Gl;-5) dB

4-t64-16-4 35 (-2i7) dB

6-124-r24 39 G2;-5) dB

6-r2-4-12-44,r 42 (-2i6) dB

vsc sr 44,l-16 - VSG SI44J 4s (-2?7\ dB

U* = 1,1 w/(m1Q 1,2 / l, l  / l , l  w(m'?K)

součinit€| prostupu tep|a U"
rn,r.l manóra ptati pri pouziti sk|a s rámďk€m hliniko\"iŤÍL
dnrltá hodnota pfi pouŽjtí slda s ránečkem chromatech
U|u? a ť'ed hoánota pri pouŽjtí skla s rámečk€m TC| M

U" = 1,0 w(m'?.K) 1,2 / 1,1 / l,l w/(m'z.K)

Ug = 0,9 w(m'L l,1 / 1,0 / 1,0 w(Ín,'K)

Ur= 0,8 w(m'.K) l,O / 0,93 / 0,94 W(m'z.K)

u = 0'7 w(ď.K) 0,95 / 0,86 /0,8? w(n'?.K)

U" = 0,6 W(m'?.K) 0,88 / 0,79 / 0,81 w(mz.K)

U"= 0,s w/(m'Ž.K) O,tZ t O;tZ tOlaWtt-l *l

U"= 0,4 W(m'z.K) O,?5 / 0.66 /0.6? W(m) K)
Třida 4Průvzdušnost

Tabu|ka 2. DvoukřÍdlové okno

zák|adní charákteristiky Vlastnost

odolnost Droti zátížení větre!! Třída c3/B3

ň-oot,nos-,resti''ěn{1q9!9!Eé| Třlda 9A
NPDvodotěsnost - stíněné (m€toda Bl

neuvolňuje

rnosnost bezpeč nosln ích z9 řIz€ n Í whoVěl
35 G2;-5) dB

Akustické vlastnosti

4n6/4
6^6t4 38 G1;-5) dB

4-164-164 35 (-2i1) dB

6-r2-4-124 39 (-2;-5) dB

6-124-\244,l 42 (-2i6) dB

vsc sl 44,1-16 -VSG SI44,l a5 G2;-7) dB

UB = 1,1 W(m1K) 1,2 / 1,1 / l . l  W(m').K)

součinilel prostupu (epla U.-
e",Tli noanóo ptut pri pou.z;ti skla s rámečk€m hlin0(ot^i1Íl"
druhá hodnota při použií skla s Támďk€m clllomďe.h
Ulua a TGI a lřď hodnotr při použitl skla s rámečkem
swisspaceř V

U!= 1,0 v(Ín,.K) t,Z I t.t I t,t w4nt.X)

U" = 0,9 w(rn'z K) l,l / 1,0 / 1,0 W(m'z.K)

U* = o,8 w(íď.K) l,o / 093 / 0,94 w(n'z.K)

U" = 0,7 \v(nz.K) q95 I O,AO lO.Ar Wt.'.rt
U" = 0,6 w(m'z.K) lstlo.zsro.st w(r'.rt
U"= 0,5 w/(m'z.K) o'82 / o,12 l 0,14w l(Í|Ý 'K)
U* = 0l w(m'zK) o,75 /0,66 / o.ó? w{m,.K)

Třída 4Průvzdušn05t



Prohlášení o vlastnostech
č. PRoFITLINE/01-2017

Tabu|ka 3 -Jednokřídlové balkónové dveře

zák|adní chgřakteristikv Vlastnost
odo|nost Dřoti zatÍženÍ větrem Třída c5B5
vodotěsnost - nestíněné (m€toda A) Třída 9A
vodotěsnost -stíněné (metoda B) NPD
NebezDečné látkY neuvolňuie
Únosnost bezDečnostnÍch zařízení whověl

Akustické vlastnosti

4/16/4 3s C2;.s) dB
6^6/4 38 Gl;-5) dB

4-t6-4-164 35 G2;-7) dB
6-t24-124 39 G2;-5) dB

6-124-1244,1 a2 (2i6) dB
vso sI44,r-16 -vsc sl 44,1 4s (-2;1\ dB

součinitel prostupu t€pla U* _
První hodnota p]atí při použití skla s řámečkem hlinftoyýrŤ\
dnúá hďnota při poúití s|da s rámečkem chromatech
' n* ó ŤČr á eil n,r,]ň^b ňři l$t řirí .l.lá . rímPlLAň

U!= I,l W(m'z.K) 1,2 / l,l / 1,l w(Ín,'K)
Us= 1,0 w(m'.K) 1,2 / I, l  / I,t  w/(m).K)

Uq= 0,9 W(mŽ'K) l,l / 1,0 / 1,0 w(m'z.K)
UR= 0,8 W(m'z.K) 1,0 / 0,93 / 0,94 W(m'Ž.K)
Ur= 0,7 W(m'z.K) 0,95 / 0,86 / 0,87 w(m'z.K)

swisspac€Ť v U!= 0,6 w(m'.K) 0,88 / 0,79 /0,81 w/(m'z.K)
Us= 0,5 w/(m'?.K) 0,82 l 0,,|2 / 0,14w l(ín, 'K)
Us = 0,4 W(m'z.K) 0,15 I 0,66 l 0,61 wl(rnz.K)

Průvzdušnost Třídá 4

Tabulka 4_Dvoukřídlové ba|kónové dveře s k|ápačkou

Základní charakt€ristikY Vlastnost

odolnost Droti z{tíž€nl větřem Třída c l/B2
vodotěsnost - nestÍněné (m€todá A) Třlda 9A
vodo.ěsnost - stlněné (metoda B) NPD
N€bezpečné |átky neuvolňuje
Únosnost b€zDečnostních zařízení vyhověl

Akustické v|astnosti

4t16/4 35 C2;-s) dB
6/t6t4 l 8  t l ; . 5 )dB

4-t6-4-16-4 35 C2;-7) dB
6-tz-4-t2-4 39 G2i5) dB

6-12-4-1244,1 42 (-2i6) dB

VsG sI44,l. ló -vsc sI44'1 45 t2;-7) dB

součinite| prostupu teplá U* -
Pn,ni hodnota platí ďi poúiti sk]a s rámeěkem blilÍkovým,
dru}tá hodnota pfi použití skla s rámečkem chrcmate.h
I'ttra a TGI a řetí hodnota při použití skla s rámďkern
swisspac€Í v

UB = 1,1 W(mz.K) 1 , 2 /  l , l  /  1 , 1  W(m? .K )

Us = 1,0 W(mz.K) 1,2 / 1,1 / 1,1 W(m'.K)
Us= 0,9 w(m'K) l, l  / 1,0 / 1,0 w/(m'.K)

U= 0,8 w(m'?.K) I,O / O,9l / 0,94 W4mr.K)
Ur= 0,? W4m'?.K) 0,95 / 0,86 / 0,87 w/(m'z.K)
U!= 0,6 w/(m'Ž.K) 0,88 / 0,79 /0,81 W(m'z.K)
Ur= 0,5 w/(m'z.K) 0,82 / 0,12 I 0,1 4W I (m'z.K,
Ur = 0,4 W(mz.K) o,?5 / 0,66 / 0,6? W/(m'].K)

Průvzdušnost Tíida 4



Prohlášení o vlastnostech
č. PRoFITLINE|01-2017

PoanÁMKA Hodnoty akustických vlastnostl Platl pro celkovou plochu okna Š 2,7 m2. Pfu ol.Ťa větších roanúů
plati příloha B ČsN EN l435|-l+A1 -2,1 íÍ|7 < celková plocha Š 3,ó m,. R* opravené o .l dB, 3,6 m, < celková
plocha Š 4,ó m, . RÝ opravené o .2 dB, 4,ó m2 < celko\á plocha - n* opmvené o .3 .lB.

vlastnosti t.jše uýedeného r.ýrobku jsou ve shodě se souborem dek|arovaných vlastností' Toto
prohlášení o vlastnost€ch se v souladu Š nařízením (EU) č.305/2011 wdává na t.ýhradní

odpovědtrost rýrobce uv€deného lýše.

Podepsáno za ťÍobce ajehojménem:

ve Frýdlantě n.o' dne; 7.4.2017
PVC OKNA

Prokurista


