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

Výrobek:

Dřevěné okno jednoduché, typ EURO IV-78

Typové označetrí: DoJ IV-78s

Zamýšlené použití: Výrobek je určen pro použití do obytných i průmyslových budov,
na které se nevztahuji požadavky reakce na ohcň a požární odolnost..Ie určen pro dcnní osvětlcní,
popř. přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor budov. Plní i lunkce tepelně izolační, zvukově
izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům.

Výrobce:
PRAŽÁK s.r.o,

školní 77, 696 05 Milotice
Česká republika

IC: 26963531

Systétrr posuzování a ověřování stálosti vlastností: systém 3

Posuzování a ověřovátrí vlastnosti: na základč provedené prototypovó zkorršky dodavatele systému
VBH Holding GmbH, Siemensstrasse 38, D-70825 Komtal-Mi.inc]ringerr, vydal pasport výrobku ift
Rosenheim GmbH, dne 15.1,2019, č. 11233288-3178 PF1 N 1hw K 9.

Vlastrrosti rlýrobku:

Tabulka 1 - Dřevěná okna a balkónové dveře

Zál<IarJní ch a rakte ristiky VIastnost Harmonizovaná
technická specifikace

odolnost proti Zatížcní Yětrem C3 /B3 EN l435 ]- ]

Vodotěsnnst nc§tinčnó (nlelod {) Třída 7A EN l4351-1

Vodotěsnost - stíněné (metoda B) npd EN l4351-1

Nebezpečné látky neobsahuje EN l4351- 1

Unosnost bezpečnostních zařízení npd EN l4351-1

Akustické ylastnosti npd EN l4351- l

Součinitel prostupu tepla U"
Ug = 1,1

Ug= 0,7

1,2 W/(m2.K)
0,96 W/(ín'.K)

EN l4351- 1

Radiační ylastnosti - solární faktor (celkoyý činitcl
prostupu sluneční energic) g

t]g: 1,1

tJg = 0,7

0,61
o 5l EN 143 5l - l

Radiační Ylastnosti- §yětelný činiteI prostupu T,
Ug = 1,1

Ug = 0,7

0,82
0"74

EN 14351-1

průvzdušno§t lrlda 4 EN 1435l- l
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Vlastnosti dřevěných oken, typ EURO IV-78 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1.
Toto prohlášení o vlastnostech se rydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsárro za rlýrobce a jeho jméncrn:

V Miloticích dne: l3.5.2019 Ing. Jarpslav Praž:ík,
jedn{tel společnosti
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PR.AžÁK,,..o.
_ 696 05 Milohce U (vlova 77

Ico| 26963531.DtČ: cžl6g6353 I
tel,/fax: 5l8 619 58] /,'\

e-mail : prězák@pra2ak,cz \5/

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


