Autorizovaná osoba MDV SR reg. č, SKO2
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sK cERTlFlKÁT

o nemennosti Parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku

sK02-zsv-0459
V súlade so zákonom Č. 133t2O13 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v
znení neskorších predpisov sa tento certifikát vzt'ahuje"na stavebný výrobok

Dvere z ocele, vnútorné,jednokrídlovés hrúbkou krídla 48 mm, ptné,
otváracie, otoČné,s jednoduchou polodrážkou, so zárubňou z ocele,
s požiarnou odo|nost'ou, typ AK230
varianty výrobku: uvedené na rube tohto certifikátu
Parametre výrobku: Podl'a STN EN '14351-2: 2O1g - výška precho{ového otvoru (2300 mm), nebezpečné
látky
(bezobsahunebezpečnýchlátok),vzduchovánepriezvučnútR*=36(_3;-5)dB,podl'aŠrr.r
rN16034: 2O15-požiarna

odolnosť (uvedená Pri variantoch výrobku), samouzatváranie (C), trvanlivost,
samouzatvárania: odolnost, proti degradácii
(trieda
0)

ÚČel PouŽitia v stavbe: na PouŽitie v Slovenskej republike ako dvere požiarnou
s
odolnosťou do prechodových
stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov.
Výrobok je moŽné pouŽit' v stavbe len za podmienok uvedených
yo Vyhláške MV SR č. 478t2O08 Z.z. o vlastnostiach,
konkrétnYch Podmienkach Prevádzkovania a zabezpŤenia piavidelnej
kontroty požiarneho uzáveru a v dokumentoch:
Protokolo rozŠÍrenejaPlikácii požiarnej odolnostič. LT1-001-21-FEA-0Í_S zlz.o1.2021,protokol
o klasifikácii požiarnej
odolnosti podl'a EN 13501-2,,2016 č, LT1-0o5-21-FC-0,1-S z 12.01,2021, LlGNoTEST|Nó,
a.s.. Bratislava.

Uvedený na trh pod menom, alebo ochrannou známkou

FORNOX s.r.o.

tČo: so g75102
908 75 Studienka 597
a vyrábaný vo výrobni

FORNOX s.r.o..
Cesta mládeže 18,901 01 Malacky
Týmto certifikátom sa Potvrdzuje, že všetky ustanovenia týka.lúce sa posudzovania
a overovania nemennosti
výrobcom deklarovaných Parametrov podstatných vlastnbsti stavebného
výrobku 1o,áte1 ten ,,posudzovanie
parametrov") a parametrov uvedených v slovenských technických
normách

STN EN 14351-2:2019 a STN EN 16034 2015
podl'a systému posudzovania parametrov l pre parametre stanovené
v tomto certifikáte sú uplatnen é a že
systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie

nemennosti parametrov stavebného výrobku,
Tento certifikát bol Prvýkrát vydaný dňa22,01.2021 a ostáva v platnosti
dovtedy, kým sa slovenské technické
a ani výrobne poámiántý vo výrobni významne
::iT';j,:']""TY"Yl',il?j^:"]::I^!.::ylŤ:::T
Ial9me|roy
nezmenia a Pokial' nebude Pozastavený alebo zrušený
autorizovanou osobou na certifikáciu výrobkov.

V Bratislave, 22.01.2021
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vedúca autorizovanej osoby SK02
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Varianty výrobku:
Dvere z ocele, vnútorné, jednokrídlové s hrúbkou krídla 48 mm, plné, otváracie, otočné,
jednoduchou polodrážkou, so zárubňou z oce|e, s rozmerom prechodového otvoru
(1 000 x 2 300) mm, so zvukovou izoláciou R*= 36 dB, s požiarnou odolnost'ou E 30-C0,
Elr 20-C0, Elz 30-C0, EW 30-C0, typ AK230l2

s

Dvere z ocele, vnútorné, jednokrídlové s hrúbkou krídla 48 mm, plné, otváracie, otočné,
jednoduchou polodrážkou, so zárubňou z ocele, s rozmerom prechodového otvoru
(1 000 x 2 300) mm, So zvukovou izoláciou R,= 36 dB, s požiarnou odolnost'ou E 30-C0,
Ell 20-C0, Elz 30-C0, EW3O-C0, typ AK230/3
s

Dvere

z ocele,

vnútorné, jednokrídlové s hrúbkou krídla 4B mm, plné, otváracie, otočné,

z

s jednoduchou polodrážkou, so zárubňou
ocele, s
(1 000 x 2 300) mm, So zvukovou izoláciotl R*= 36 dB,

rozmerom prechodového otvoru
s požiarnou odolnost'ou E 30_C0,

Elr 30-C0, Elz 30-C0, EW 30-C0 len zo strany bez závesov , typ AK23O|2

Dvere z ocele, vnútorné, jednokrídlové s hrúbkou krídla 48 mm, plné, otváracie, otočné.
jednoduchou polodrážkou, so zárubňou z ocele, s rozmerom prechodového otvoru
(1 000 x 2 300) mm, so zvukovou izoláciou R*= 36 dB, s požiarnou odolnost'ou E 30-C0,
Elr 30-C0, Elz 30-C0, EW 30-C0 len zo strany bez závesov, typ AK230/3

s

V Bratislave, 22.01 2021
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