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prohlášení o vlastnostech
č. PSK Iv-78S/2019

Výrobek:

Dřevěné paralelně posuvné a lyklápěci dveře, typ EURO IY-78

Typovó označení: PsK lv-78s
Zamýšlené použití: Výrobek jc určen pro použití do obytných i průmyslových budov,
na které se nevztahují požadavky reakce na oheň a požárni odolnost. Je určen pro denní osvětlení,
popř, přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor budov. P|ní i funkcc tepelně izolační, zvukově
izolačni, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům.

Výrobce:
PRAŽÁK s.r.o.

školní 77, 696 05 Milotice
Česká republika

IC: 26963531

Systém posuzování a ověřováni stálosti vlastností: systóm 3

Posuzování a ověřování vlastnosti: na základě provedené prototypovó zkoušky dodavatele systému
VBH Holding GmbH, Siemcnsstrasse 38. D-70825 Korntal-Múrrchingen, vydal pasport výrobku ift
Rosenheim GmbH, dne 15.1.2019, č. I1233288-1178 PF3 N thw K 9.

Vlastnosti výrobku:

Tabulka l

zák|adní charakteristikv vlastnost Harmonizovaná
technická specifikace

odolnost proti Zatížení větrem C2 lB3 EN l4351_1

vodotěsnost - ne§tíněné (rnetoda A) Třída 7A EN 14351-1

vodotěsnost - stíněné (metoda B) npd EN 14351_ 1

Nebezp€čné látky neobsahuje EN 14351-1

Unosnost bczpečnostních zařízení npd EN l4351-1

Akustické vlastnosti npd EN 143 51- l

součinitel plostupu tcpla U. tlg:0,7 ],0 W(m'.K) EN l4351-1

Radiační vla§tno§ti solární faktor (cclkoyý činitel
prostupu sluneční cnergie) g Ug = 0,7 0,5 3 EN 14351- l

Radiační Ylastnosti - světelný činitel prostupu t, L]g:0,7 0,74 EN l4351_1

průvzdušnosí Třída 4 EN l4351- l
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Vlastnosti dřevěných paralelnč posuvných a lyk|ápěcích dveří, typ EURO lV-78 jsou ve shodě
s vlastnostmi uvedenými v tabulcc l. Toto prohlášení o vlastno§tech se vydává na výhradni
odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho j Inérrerrr:

V Miloticích dne: 13.5.20l9

PRAŽÁK 
".,.o., 696 05 Mi|otlce u kyjova 77

Ico: 26963531.DlcI c226963531
tel./fax: 51B 619 583 (Á\

§"m8Il: Brazak@prazak,cz v
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prohlášení o vlastnostech
č. PsK IV-78s/2019
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q,
Ing. Jaro§lav l'ražák,

jednatdl společnosti


