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SK VYHlÁseNlE o PARAMETRoGH

č;"§§l,.ffi§g ,)

podl'a § 6 zákona č. '133/2013 Z. z, o stavebných výrobkoch a Prílohy č, 2 k vyhláške č. 16212013 Z. z.

1. Druhouý a obchodný názov výrobku:
Dvere z dreva, vnútorné, plné a s výplňou, jedno- a dvojkridlové, otváracie, s alebo bez
polodrážky, s obložkovou zárubňou z dreva, povrchovo upravené laminátom CPL

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkol'vek iný prvok umožňujúci identifikáciu
stavebného uýrobku:
Dvere z dreva, vnútorné, plné, dvojkrídIové, otváracie, bez polodrážky, s obložkovou zárubňou
z dreva, povrchovo upravené laminátom GPL to je príkilad konótrukc§e *v*rí dodávaný
lq**krátrr*rnux zál<aznílqovi - jm t* j***a z v§acenýeh §qg§!štrukčttiých variarrt*v typu vyrobku
{:v*denóho v bt** *

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):

STN EN 14351-2:2019 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakíeristiky. Čast'2: Vnútorné
dvere

4. SK technické posúdenie, ak bolo pre rnýrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby,
ktorá ho vydala:

5. Zamýšl'ané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:

Na použitie v Slovenskej republike ako dvere do prechodov,ých stavebných otvorov vo vnútorných
priestoroch budov, bez požiarnej odolnosti.

6. Obchodné meno, adresa sídla a lČO výrobcu a miesto rnýroby:

ATVYN, s.r.o., 040 0í Košice, Rastislavova 104 36 í93 071

ATVYN, s.r.o., 040 01 Košice, Rastislavova í04

7, Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:

8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podl'a vyhlášky MDVRR SR č. 16212013 Z. z.:

lV

9, Označenie SK certifikátu a dátum vydania, ak bol vydaný, a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:



1 0. Deklarované parametre

!1.1ic l^.t*.,: ,,l_*}_^^+; :! n,".--.----.L,.- '.\
Protokcl 0 skúšks, qip*čt* a pod. 3}

Dř

lab*rat*rin"Ai

Uvol'ňovanie nebezpečných látok -

emisia formaldehydu
0,02 mg.m{ (192 h)

Protokol o skúškach ó, 800l20l032l17

zo dňa29.05.2017
1

Odolnosť proti nárazu NPD

Výška prechodového otvoru 1 970 až 2120 mm STN EN 1435,1-2: 2019 1

Reakcia komponentov
na oheň

trieda F 1

Mechanická pevnosť
trieda 3 (dvere s krídlom plným)

trieda 2 (dvere s krídlom s výplňou)

Protokol o skúškach ó. 8001201032117

zo dňa 29,05,2017
1

Mechanická truanlivost' trieda 5
Protokol o skúšk ach č, 8001201032! 17

zo dňa29.05.2017
1

Ovládacie sily trieda 1
Protokol o skúškach č, 800l2Ql032l17

zo dňa29.05.2017
1

Naz*v a adresa skúšablleha labrsratbria

1 LlGNOTESTING, a.s., 82104 Bratislava, Technická 5

Názov špecifickej technickej dokumentácie podl'a § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila:

1 1. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podl'a
bodu 10

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na rnýhradnú zodpovednosť rnýrobcu uvedeného v bode 6

Podpísal za av mene výrobcu:

Akad. soch. Ján Horkay, konatel'

Košice, 02.09.20í 9
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