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1. Niepowtarza|ny kod idenĘfikacyjny Ępu wyrobu:
Ideal4000 CL RL 85170177

2 zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Okna i drzwi balkonowe zpcy przęznaczone do stosowania w budynkach
mieszkalnych i uzyteczności publicznej ;

3. Producent:
P. H. U B ORAM MPORT-EXPORT,Adamówka 1 9 4,37 - 5 3 4 Adamówka www. boram,pl

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkorvych :
System 3

6a. Norma zharmonizowana:
PN-EN 14351-1+Al:2010 "Okna i drnłi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1:

Okna i drzwi zev,nętrzne bęz właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub
dymoszczelności"

6. Jednostki noĘfikowane:
IFT Rosenheim; numer notyfikacji: 0757,
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej ; numer notyfikacj i : 21 89,
przeprowadziły wstępne badania typu wg systemu 3 i sporządziĘ świadectwa badń ITT.

7. Deklarowane właściwości użytkowe

8 Właściwości uzytkowe wyrobu określonego jw, sązgodne z właściwościami uzytkolvymi
deklarowanymi w pkt7,

9 Niniejsza deklaracja właściwości uzytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność
producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał

Krzysztof Baran, kierownik ds. przygotowania produkcji
w Adamówce dnia 24,09.14

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe

odoorność na obciażenie wiatrem c2
wodoszczelność 4A
substancie niebezpieczne Nie zawiera
Nośność urzadzeń zabezoieczaiacvch 350N
Właściwości akustyczne Rw(C:Ctr dB

Dla okna o powieżchni
całkowitej
Fś2.7m'

Dla okna o powiezchni
całkowitej 2,7m2 < F s 3,6 m'

Dla okna o powierzchni całkowitej
3,6m'<Fś4,6m'

Dla okna o powierzchni całkowitej
F > 4,6m'

34G1:-4)c'B 33(-1:-4)dB 32G,l:-4)ClB 31(-1:-4)dB

Pzenikalność cieplna Uw Wm2K Wańość Uw dla okna referencyjnego 1,23m x 1,48m, z różnym rodzajem
oszklenia i różnym rodzajem ramki dystansowej

Ug
Wm2K

Miedzvszvbowa ramka dvstansowa
stiandardowa
9=0,07WmK

Ciepła
9=0.04WmK

Współczynnik promieniowania
§łnnFć7nFf,n f,

,l 
_1 1.34 1.26 063

1.0 1.27 ,l 2 0,5
0,9 1.2 ,l .13 0,5
0,8 1.1 1,06 0,5
o.7 1,07 099 0,5
0.6 ,1.0 o_92 0,5
0,5 0.93 0,86 0,5

pzenikalność cieDlna uw wm2k
pzepuszczalność powietaa 4
ł WańoŚĆ Rw określona ąodnie z pkt 83 załączńkaB normy EN 14351-1+A1, dla okna z oszkleniem o wartości Rw(C;Ctr) IGU=32(-l;-4)dB

** ParametryUw dlaokienzróżnymrodzajemoszkleniairóżnymrodząjemramkidystansowejsąwyliczone indywidualniedlakżdegooknaiznajdująsięw
dokumentaoji wyrobu jako informacja towarzyszącazałącznknr.l (wyrób seryjny o aniennych wymiarach wpływający na zmianę parametrów)
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