
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 
CPR / WD – O / RL – 78 / 01-2017

Vyhlásenie o parametroch vydáva

Obchodné meno: RI OKNA a.s.

Sídlo: Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika

IČ: 60724862

ako výrobca výrobku

Názov: Drevené okno a balkónové dvere jednoduché 

Typ: WD REAL 78

Predpokladaný spôsob použitia:

okná a balkónové dvere sú určené pre použitie do bytových a nebytových objektov, na ktoré sa nevzťahujú 

požiadavky na požiarnu odolnosť a dymotesnosť.

Systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností:: systém 3

Číslo a dátum vydania použitej harmonizovanej normy: EN 14351-1:2006+A1:2010

Oznámený subjekt:

Oznámený subjekt č. 1390 – Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 

Zlín – Louky, Česká republika.

Vlastnosti drevených okien a balkónových dverí, systém typ WD REAL 78 sú v zhode s 

vlastnosťami uvedenými v tabuľke 1.

Podstatné vlastnosti Parameter

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom Trieda C4
jednokrídlové typy okien a balkónových dverí a 

viackrídlové typy okien

Vodotesnosť – netienené (metóda A)

Trieda E1050 jednokrídlové typy okien

Trieda 9A viackrídlové typy okien

Trieda E750 jednokrídlové typy balkónových dverí

Vodotesnosť – tienené (metóda B) npd

Nebezpečné látky Bez uvoľňovania nebezpečných látok

Únosnosť bezpečnostného vybavenia vyhovel

*Akustické vlastnosti (celková plocha 

okna ≤ 2,7 m2)

32 (-1;-5) dB Izolačné sklo 4 mm / 16 mm, Argon / 4 mm

33 (-1;-5) dB zasklení 30 (-1;-4) dB

34 (-1;-6) dB zasklení 32 (-2;-6) dB

Tabuľka 1
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*Akustické vlastnosti 

(celková plocha okna ≤ 

2,7 m2)

36 (-1;-5) dB zasklení 36 (-2;-6) dB

37 (-1;-5) dB zasklení 39 (-2;-6) dB

38 (-1;-5) dB zasklení 40 (-2;-6) dB

44 (-1;-4) dB

Izolačné sklo  Stratophone Top N+ 44.2 –

nerezový rámček 18 mm, Argon –

Stratophone 66.2 

** Súčiniteľ prechodu 

tepla

Rámček CHROMATECH Ultra F

1,2 W/(m2 .K) / - Ug = 1,1 W/(m2 .K) ČSN EN ISO 12567-1

1,2 W/(m2 .K) / 1,2 W/(m2 .K) Ug = 1,1 W/(m2 .K)

ČSN EN ISO 10077-1

1,1 W/(m2 .K) / 1,2 W/(m2 .K) Ug = 1,0 W/(m2 .K)

1,0 W/(m2 .K) / 1,1 W/(m2 .K) Ug = 0,9 W/(m2 .K)

0,96 W/(m2 .K) / 1,0 W/(m2 .K) Ug = 0,8 W/(m2 .K)

0,89 W/(m2 .K) / 0,96 W/(m2 .K) Ug = 0,7 W/(m2 .K)

0,82 W/(m2 .K) / 0,90 W/(m2 .K) Ug = 0,6 W/(m2 .K)

0,76 W/(m2 .K) / 0,83 W/(m2 .K) Ug = 0,5 W/(m2 .K)

Radiačné vlastnosti –

solárny faktor
podľa typu použitého skla

Radiačné vlastnosti –

svetelný činiteľ 

prestupu

podľa typu použitého skla

Prievzdušnosť Trieda 4
jednokrídlové typy okien a balkónových dverí a viackrídlové typy 

okien
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…………………………………. 
                        Petr INGR 
           předseda představenstva 
             RI OKNA a.s.  

Podpísal za a v mene výrobcu::

Ve Bzenci 22. 06. 2017

* Pre okná 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.

** Prvá hodnota platí pre smrek a druhá hodnota pre smrekovec

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o 

parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného 

výrobcu.


