
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH    
 č.   07.01/ 2013

1. 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:  okna Aluprof MB70

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků:
    ZM/13/..... 
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou
technickou specifikací podle předpokladu výrobce:  Hlinnikove okna a balkónové dveře jsou určeny pro
použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a
kouřotěsnost. Jsou určeny pro denní osvětlení a přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor budov. Plní i
funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Balkónové
dveře kromě toho umožňují průchod na balkón. 
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:

           ” EKO-OKNA”  sp. z o.o.
            Kornice  ul. Spacerowa 4   ;     47-480 Pietrowice Wielkie ;    Polska

           www.ekookna.pl

5.  Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:  -

6 . Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, :  Systém 3

Prohlášení o vlastnostech základních charakteristik stavebního výrobku výrobcem na základě těchto
bodů:
a) výrobce provádí řízení výroby,
b) oznámená zkušební laboratoř určí typ výrobku na základě zkoušky typu

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje
harmonizovaná norma: ČSN EN 14351-1:2006+A1:2010 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční
vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.

Počáteční zkoušky typu výrobku   provedla Notifikovaná osoba 1390
       CSI, a.s. Praha , pracoviště Zlín, K. Cihelně 304, 
       764 32 Zlín – Louky , 
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8. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Vlastnost Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1+A1

Vodotěsnost – nestíněné (metoda A) 5 A EN 14351-1+A1

Nebezpečné látky neobsahuje EN 14351-1+A1

Odolnost proti zatížení větrem  C 3 EN 14351-1+A1

Únosnost bezpečnostních
zařízení

350N EN 14351-1+A1

Akustické vlastnosti Rw dB* npd EN 14351-1+A1

Součinitel prostupu tepla podle
druhu použitého IZ. Skla      Uw  W/m²K

EN 14351-1+A1

Ug  W/m²K remećky Aluminium nebo Swisspacer

Al
Ψ=0,075 W/mK

Swisspacer
Ψ=0,04 W/mK

1,1 1,46 1,36

1,0 1,39 1,29

0,7 1,19 1,09

Průvzdušnost 3 EN 14351-1+A1

9. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:    

V Kornice dne: 1.07.2013
(místo a datum vydání)                                      
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