Deklaracja właściwości
użytkowych Nr

o'',2,l2013

IDEAL 4aoo 7ol65lTt2o
2, Oznaczenie umozliwiające idenĘfikację wyrobu budowlanego wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE nr 305/2011, ań, 11 ustęp 4:
Nr idenffikacyjny na eĘkiecie umieszczonej na konstrukcji okiennej
3, Pzeznaczenie:
drzwi wejścioweotwierane na zewnątrz i do wewnątnz
w budownictwie mieszkalnym i użytecznościpublicznej
4. Producent:
STOLLAR Systemy Okienne GodIewska §półka Jawna
16-400 Suwałki, ul. Północna 5OA, Polska, www.stollar.pl
5. System oceny właściwości
uzytkowych: 3
6. Norma zharmonizowana:
EN 14351-1:2006+A1: 2010
7. Placówka notyfikująca:
MlTB-NoĘfikacja Nr. 2189 wykonał badanie Ępu zgodnie z
systemem oceny 3 i opracował raporĘ kontroli cech
istotnych wg punktów 8,t, 8.3,8,9
8. Deklarowana właściwośc:

PcV

1, Kod ident. typu produktu;

_

1) Kołumna 7. zawiera Wykaz zasadniczych charakterystyk określonych W zharmonizowanych specyfikacjach teónicznych dla zamiezonego zastosowania lub żamieumych

zastosowań Wskażanych W pkt 3 pov{yżej.
2) Dla kaŻdej Zasadniczej charalderystyki Wymienionej W kolumnie 1 i zgodnie z Wymaganiami ań, 6 kolumna 2 zawiera deklarowane włakiwoki użytkowe Wyrażone jako poziom
lub klasa, lub w sposób opisowy, powiążane z odpowiednimi zasadnię4mi charakterystykami. Zawiera litery,,NPD" (Właściwościuźytkowe nieustalone; ang, No pe.formance
Determined), o ile WłaściwościuĄltkowe nie zostały zadeklarowane.

3) Dla każdej zagdniczeJ charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 kolumna 3 zawie€

Dla okna o powieuchni 2,7m'< F <

datowane odniesienie do odpowiedniej normy zharmonizowanej oraz w stogwnych

PN-EN 14351,1+A1, załacznik B
Dla okna o powiezchni 3,6m'< F

ś

okna o powierzchni F > 4,6mż

8.7 Przenikalność cieplna z szybą

8.8 Właściwościzwiązane z

promieniowaniem
-współczynnik promieniowania

EN 410

* WańoŚĆ Rw okreŚlona zgodnie z pkt 83 normy
EN 14351-1+A1, dla okna z oszkleniem o Wa*ości Rw=31dB
** WańoŚĆ UW okreŚlona dla dmi Wymiar referencyjny(l,23m Xz,r9m), z różnYm rodzajem
oszklenia i różnym rodzajem ramki dystansowej.

9. WłaŚciwoŚĆ uzytkowa produktu według punktów 1 i 2 jest zgodna z zadeklarowaną właściwością
wg punktu 8,
Zgodnie z punktem 4 v,tyłączną odpowiedzialność za sporządzenie deklaracji właściwości
użytkowych
ponosi producent.
Dokument podpisany pnez producenta / w imieniu producenta:
Ęwa Godlewska, Właściciel
Suwałki, O1-07-2013

