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Autorizovaná osoba 204
Rozhodnutí ÚNMZ č, 1 1 l?O13 ze dne 6 5.2013
Pobočka 0800 - Požárníbezpečnost staveb

CERTIF,IKÁT vÝnoBKU
č. 204l C5al2014l080-0
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Vsouladiis ustanovenim § 5a.nařÍzenlylád{9:]!!]?o02 Sb.,
kterym se stanovítochnické požadavky na
stavebnl

vybrarré
výrobkY, vo znóni nařízeni vlády č,31212005 sb., auioriiJvana
osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

Jednokřídlové a dvoukřídlové dřevěné plné a prosktené požární
uzávěry
a dvoukřídlové dřevěné plné a prosklená kouřotasne uzávěry, '
typ PORTA El 30

jsou otoČnédveře

osazené v ocelovÓ, evenl. dřevóné zárubni. Tyto dveře
1sou určonéřopoužiti v inlerjérech jako vstupni
uriu*lirui"i utiuunou prahovoŮ tištou: R*}
32 dB, dveře s dřevěným těsněnýrn prahent;

dve]'e s nárokern na akrrstic&ý

R" t 33 dB) a zároveň slouží jiko požirnl alneuo Řouřotó*ne
uzave./, ó"riitiĚrlrit;;;;;;;;iljinim ,o..iitem teplot mezi
nrlsltlostrni 5 oC a relativni vt'trxosit max. 65
7o. Klasií]kace požarníoiohŇia'ruii poolu c'sŇTr.r'Tá!or_z+A1
ie Elz3O_C0/
, EW3O-c0, resP El220'C!/jll10lEll9,C0 (v závislostina konslrukčnlm a materiálovém uspořádání), klasiíikace
kouřolósnosti dvouklídlovlclr dveři pod|e čsru e 13501_2+A1
ie s.-co/ s,,.co
Konstrukce ttzávěrů jsou drL,nu DP3 (podle pIatné ČSN iO
OÓrOl
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Žadatel - výrobce:

PORTA Klvll POLAND Sp. z o.o. S.K.

tČo:

Adresa:
Výrobna;
Adresa:
Zakázka:

5B5 00 06 2o4

Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Polsko
Bolszewo
Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Polsko

ZOB0140160

Přezkournala PodkladY PředloŽené výrobcent, provcdla počátečnizkolšku
typu výrobku na vzorku a posorrdila
systém řize ni rniroby a zjislila, že

'

uv€del]ý výrobek sPlňtrje PoŽadavky souvisejlcl se záklacinimi
požadavky výše uvecleného naiizeni vlády
stanovené stavebn írrt technickým oivědčenim:

STO

č 080-019101

'

ze dne 30, zářl 2014

§Ystém řizenÍ vryrobY odPovicJá
Přislušné technické dokurnentaci a zabezpečuje, aby výrobky uvádéné na trh
splňovaly poŽadavky stanovenó shora uveclenýrn
stavebnim lechrrickým osvědčenim a odpovldaly lechnické
dokumentaci pocile § 4 orjst 3 výšo uvedenétló naitzenivtadr,Nedilnou souČásti tohoto certifikátu
1e protokol o vys|edku certifrkace č 080-019102 ze cJne 3. října 2014, kler!
obsahuje závěry zliŠťováni,.ověřovólr1 a výsleclky ixoušex,
iairuJňipopis, a popř, zobrazenl ceňiílkovanéhc
výrcbku nezbyiné pro jeho ide ntiíjkaci,
Tento certifikát zŮstává V Platnostl
Po clobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebnim technickém
na kleré bYl uveden o<jkaz, nebo'výrobrrípodminivu
míriJvýrobyčisystémiizenivyrouy výraznó

;::i{l"i

měsiců clohled nad řá<lnýnr íungovánlm systému iizeni
*'":Ir:':i"1"":::^'^:':::ť::]lť_i9lY*nkrálza
výrobY v mistě výroby podle usianov".i
s u; viiJuuearneno narizent viaor]'§"*jl'§..",§;'j'ji"]§';:li;':ili,
12

nedostatky, je oprávněna zrušit nebo znrérrit
lenlo cériiíjkát

Osoba odpovódrrá za správnost tohoto

ffil'#,,,,1,6
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l.- tif'p,1g,,:;]';'' i
.(-J

Praha, 3, řijrra 2014
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