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VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
CPR / AL – O / PZ – PE78 / 14-2013

Vyhlásenie o parametroch vydáva

Obchodné meno: RI OKNA a.s.
Sídlo: Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika

IČ: 60724862

ako výrobca výrobku
Názov: Hliníkové okno a balkónové dvere

Typ: Systém PONZIO PE78

Predpokladaný spôsob použitia:
Hliníkové okná balkónové dvere sú určené pre použitie do bytových a nebytových objektov, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky 

reakcie na oheň a požiarnu odolnosť. 

Systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností: 
systém 3

Číslo a dátum vydania použitej harmonizovanej normy: 
ČSN EN 14351-1:2007+A1:2011

V súlade s vyššie uvedeným postupom posudzovania zhody bol na výrobok vydaný:
Protokol o posúdení vlastností výrobku č. 1390 – CPD – 160 – 13/Z rev.2 vydaný dňa 12. 06. 2015 Oznámeným subjektom 

č. 1390 – Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky, Česká republika.

Vlastnosti hliníkových okien a balkónových dverí, systém PONZIO PE78 sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v 
tabuľke 1. 

Tabulka 1

Základné charakteristiky Vlastnosť Harmonizovaná tech-
nická špecifikácia

Odolnosť proti zaťaženiu ve-
trom 

Trieda C4

jednokrídlové typy okien 
vyklápace s pevne zasklen-
ným podsvetlíkom; jednokríd-
lové typy okien a dvojkríd-
lové typy okien so stĺpikom, 
otváravé a sklápace (max 
rozmer krídla 1900 mm x 
1500 mm); jednokrídlové 
typy okien a balkónových 
dverí a dvojkrídlové typy okien 
a balkónových dverí so stĺpi-
kom, otváravé a sklápace 
(max. veľkosť krídla 1600 
mm x 1900 alebo 1000 mm 

x 2000 mm)

ČSN EN 14351-1+A1

Trieda C3

jednokrídlové typy okien a 
balkónových dverí a dvojkríd-
lové typy okien a balkónových 
dverí so stĺpikom, otváravé a 
sklápace (max. veľkosť krídla 

1250 mm x 2400 mm)
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Vodotesnosť

Trieda E900

jednokrídlové typy okien 
vyklápace s pevne zasklen-
ným podsvetlíkom; jednokríd-
lové typy okien a dvojkríd-
lové typy okien so stĺpikom, 
otváravé a sklápace (max 
rozmer krídla 1900 mm x 
1500 mm); jednokrídlové 
typy okien a balkónových 
dverí a dvojkrídlové typy okien 
a balkónových dverí so stĺpi-
kom, otváravé a sklápace 
(max. veľkosť krídla 1250 

mm x 2400 mm)

ČSN EN 14351-1+A1

Trieda E750

jednokrídlové typy okien a 
balkónových dverí a dvojkríd-
lové typy okien a balkónových 
dverí so stĺpikom, otváravé a 
sklápace (max. veľkosť kríd-
la 1600 mm x 1900 alebo 

1000 mm x 2000 mm)

Nebezpečné látky neuvolňuje ČSN EN 14351-1+A1

Únosnosť bezpečnostných 
zariadení vyhovel ČSN EN 14351-1+A1

*Akustické vlastnosti

37 (-2;-4) dB sklo 6-16-33.1

ČSN EN 14351-1+A1

42 (-2;-4) dB sklo 10-16-44.1

42 (-1;-3) dB sklo 10-16-44.1 + dodatočné 
tesnenie

42 (-1;-3) dB sklo 66.1-12-6-12-44.1

43 (0;-3) dB sklo 66.1-12-6-12-44.1 + do-
datočné tesnenie

Súčiniteľ prestupu tepla

Izolačné sklo; Rámček CHROMATECH ultra

ČSN EN 14351-1+A1

1,5 W/m2 K U
g
 = 1,1 W/m2 K

1,4 W/m2 K U
g
 = 1,0 W/m2 K

1,3 W/m2 K U
g
 = 0,9 W/m2 K

1,3 W/m2 K U
g
 = 0,8 W/m2 K

1,2 W/m2 K U
g
 = 0,7 W/m2 K

1,1 W/m2 K U
g
 = 0,6 W/m2 K

1,1 W/m2 K U
g
 = 0,5 W/m2 K
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Radiačné vlastnosti – solárny 
faktor podľa typu použitého skla ČSN EN 14351-1+A1

Radiačné vlastnosti – svetelný 
činiteľ prestupu podľa typu použitého skla ČSN EN 14351-1+A1

Prievzdušnosť Trieda 4 ČSN EN 14351-1+A1

* Hodnoty akustických vlastností platia pre celkovú plochu okna  ≤ 2,7 m2. Pre okna väčších rozmerov platí podľa prílohy 
B ČSN EN 14351-1+A1: 2,7 m2 < celková plocha ≤ 3,6 m2 - Rw opravené o -1 dB; 3,6 m2 < celková plocha ≤ 4,6 m2 - Rw 

opravené o -2 dB; 4,6 m2 < celková plocha - Rw opravené o -3 dB.

Výrobca má zavedený a udržiavaný systém managementu kvality, systém environmentálneho managementu a systém 
managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s požiadavkami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a BS 

OHSAS 18001:2007.  

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydává na výhradnú zodpovednosť výrobcu. Podpísané za výrobcu a jeho menom.

 V Bzenci 09. 11. 2015

 

Petr Ingr
predseda predstavenstva RI OKNA a.s.


