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Cornfart KBE'}7f} típusri kemény PVC ablakok es erkélyajtÓk

*legnevezésiÍ építésí terrnékekr l

az Évtt Építésiigyi Mintiségeílentírzii ínrrováciis 3{orrproÍit KÍ{. Kozponti Laboratoriunra ezen
okiraltal bizonyida

a
BUDVAR Centmrn S.A.

Pí-, 9Íi_220 7-clurlska Wola, ul. Przemyslow.a 36.

mint a TVB jogosultja részére" lrogy a

BUSVAR Centrnm S.A.
P[,, 98-2?0 Zduiiska Wola, ul. Przemys]orva 36.

telephelyen gyártott,

a 3/2Ü03. (I.25.} BM-GKfu1-KvVM egyiittes rendelethatálya alá taficz pítési tennékek els
típusvizsgálatát elvégezte. A I*ABORATÜRIUM PoMIÁRoWo BADAW{:ZE által
k'iaetrott, nr. 7Ü/09/LMW számti.- 2*tJ9.07.22-i ke}tri Vizsgálati .legyzcikonp.ben részletezett
g'redrnény'ek alapján a fermékek megfelelnek az EN 1435t-t:2Ü 6 jenzetri'Ablakok es ajttik.
Ten:nékszabr'ányt teljesít képességi jollemz k. l. rész: Ttizállo s/vagy fiistgat}Ó tulajdonság
nÉ}kiili ablakok és ktilsti bejárati a.jtÓk, k&puk.'' r:ímri mríszaki specifikáci b*n rrigzített
kemény PvC abl*kok és erkélyajt rh megn$vezésti termékre elcíirt, a 2-3. oldalakon
részletezett kovetelményeknek a ternrékszabvány :. porrtjában meghatározott alkalmazási
t*rill et tn el letti fe}használásra"

Budapest' 2Ül0- okt ber 26.
:,1 ,,.., :... "__,ri
:f.!._.".,,#i:;:..,,"-, . 
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I}r. Kovii** í{arrrly
kozponti l al'loratÓri r*mveeetcÍ

Ez a 1'ípusvizsgálati Bizorryitvány 3 számozoÍt oldalb í á}I. r*n'rclyek kizárolag egyritt érv'én1.csck1

.q.z' Éut Nnnprclit Kli.az_ fulSZ*'r gs ae IQNET által az fu{Sz H}* ISÜ 90{}}:}(|0l srerint tan(lsittxt szerl,ej.et.
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e*ifr TVB: M-3t9012 1

A ternrék megfetel ség-igazolás alapját képez tulajdonságai (iellernz i}:

Egysaímyrr ablakok, erkélyajt k (fix, nyíl , buk , buk -nyíli}:

npd Te'$esltnéryjellemz nÍncs weghatáro.wa-(No pet{orwance determíned};af Ur=!,a Wm1Klivegescss l, IJr=I,j WmzK (KBE 70 39a139s praJitrkombÍnáci eset,én} e.r Psl *a,a80
WmK Ji'gelembe vételérrel szánított érték;b) MsZ EN t435I-I:200 stabvárry B. neltéklete *tapj n, ÍG{1fi* (C;Cr}* 30 (-I;-a} dB figtetembe
vételarcI;ct > 2,7 mz 1el*Ietak esetén az erednény az MSZ EN l435l-I szabv ny B.3. táblázata szerint korrig land ;

Kétszamryu, k eépen felnyíli erkély4it + fels buk snirny:

Termékjellemz k és
mértskeey*ég*ik

Kövttelmé*vl
Érrgk

Yizegf,tati/
Értenelcsi nr d

Errdm ny
kiterjeszth*t sége

Légzaras Xm3F*un21 4.o.
EN
EN

ls26:20Ü1
122fi7:2#01

EN 1435 tr -t ;2ÜÜ6
szabvarry e1 írasai

szerint

YízzÉrrÍts (Pa) 6A EN
EN

tr 027:2Ü01
I22Ü8:200l

Szélá1liság (Pa) C2 EN 1221 1:20S1
EN 12210:2Ü0l

Biztonsági szerke-
zetek tehervisel
képessége

(N) 4.o/IvXegfelel
ENt4 9z2 Ú4
EN 13l I5:20Ül

H saigotel s ff/Írl2K) Bpd

Hangsziget*lés {dB) npd

Miik dtet er k {N} l.o.
EN 12Ü46-Í:2004
EN 13115:20$tr EN 14351"1#006

szabvány el írrísai
szeríntMecha*ikai

szi1ardság
(N) 4.o.

EN 146 8:2004
EN 13ll5:2Ü01

npd Teljesítn&wietlema nincs meghat*roma (N-o perfurm'*rtce detsrmined};
' LÁBÜRÁTaRIuM PaMIÁRaWo * BADAWCnE átrtatr kiadoÍt, -rír. 70/Ű9/LMry szám jegtz kon\v

atapján, a jegn lr ryt szerinti seerkezeti kÍalakÍtás és vasaIat (RÜTo) esetén.

Ez a"Íípusviesgálati Bizo*yítvárry 3 szárnoeott oldalb l áll, arrrelyek kizár lag egyittt érvényesek!
KsiÁ'tll_3' l _2009.(}q. l ?

Torm lqiellennz k és
mértékelnycégeik

Ktivetelm é,rrFÍ

Éxex
Yizsgálati/

Érte**esi m d
EredmÉny

kíterjeszthet s g*

LsgztíÍas 1rn3/hrn?1 npd

Vízzáras (Pa) npd

széIáll ság (Pa) npd

Bixonsági szerke-
zstek tehetx/isel
képessége

(Fr) npd

H szigetelés {wm2K) 1,zgui
MSA EN XSO 10 77-
1:2S07

EN 14351-l:20$6
seabvány el írásai

szerint

Hangszigetelés (dB) 33 (-1;-5)o)
}l,ísz EN 14351 - 1 :2006
szabvánv' B. melléklet

A < 2,? t*tlo



ewzfr "l'VB: N't-3190/2010

Á TvB a termék elso típusvizsgálatának elvégzését igazolja.
Az els típusvizsgrí{at eredményei felhasená}trat k a 312Ü03 (I. 25.) BM-GK}vÍ-KvVM egytlttes
rendeletben el írt, a temrékre vonatkoz ií {'3} szeri*ti mogfelel ség-igazotr*si m dozatta}

rneghatároeott SzáIlít i megfeleI ségi nyitratkozal kiadasáhoe nrindaddig' amíg & gyárti
telephelyén gyárlott termék miisza}ci specifikáci ja, termékjellernz i, ktivetelrnényei, r'alamint
gyámastechnol g i{$* v ltozat lanok maradnak.
Á vfltozasokat a TVB jogosultja kijteles az Éevg Nonprofit Kft. K ,z-ponti tr-aboratiriumának 3

nepon beltil bejetenteni, mellyel a TVB rnegiijítását kezdeményezheti.

Amen*yíben & gyárl az EN 14351-l:20Ü6 szabvány 7.3. szakasz szerinti Üzemi
G1'ártásellerr rzési rendszert (UGYE) milktidteti, a ttrméken a CW-jetrtilés elhetryezhet .

A TvB érv'ényességi ideje alatt a termék rnegfel*l ség-igzuolás alapját képz lény*ges jellemz it
az Éjtvtt Nonprafit Kft.

a hÍivstksz 5 vben 4 llkailommal

ktit n megbízás alapján feliilvizsgálja"

A'feliilvizsgálatra vonatkozl megbízast els ízben 2Ü1tr. okt ber 31*lg kell az *tvtl Nonprofit
Kft. részére elkillde*i. A feliilvizsgálat elmulas*ása esetén a TVB hatatyát veszti' A regisztrált
Énal rrrinŐségjel}el r*l-nq$ rende}kezi! termékek esetén e feliilvizsgálat nsm sztikséges'

A vizsgál*tot végezte: Ellen rizte:

i'"' i i
ivrub Áseu'

l aboratÓri*mvezet -hel ye,tte s

I

(t'cI' -'l';- 
"-

Siiyr:lrir Péter
]. l:i:.,- Í

szakági lrxborx riumvezet
, divízi vszetot".

Ea a Típusvizsgálati tsizonyítvány 3 számozott otdalb l áll. *melyek kintr lag eg"viitt érvényesek!
KRiA-lll-3. l-?0(}q"0e. | 7.



- A Lengye! Akkreditácios
kolcsonos elismerésérol

VZSGALO.KUTATO LABORATORI UM
Kozpont - mely azEA MLA és Az lLAc MRA kutatási eredmények
sz lo megállapodás tagja - által akkreditált Vizsgál Laboratorium.

Akkreditácios szám: AB 196

41 I1o/LMW számri MEGFELELŐSÉG| NYILATKoZAT

Megbízo: BUDVAR CENTRUM s.A. (Rt.) Przemyslowa utca 36
98-220 Zdu nska Wola, Lengyelország

Termék: kétsoros,
t<ibbszárnyu, kemény
PVC alapanyagri
profil bol, horganyzott
acélmerevítéssel
készÜlt - a comfort
KBE@70 rendszertÍ -
ablak

A vizsgált ablak S" x H"
1800 mm x 2S20 mrn

n
A mért paraméter Vizsgálati m dszer osztályozás

SZELALLOSAG
P1(Pa) nyomáspr ba

PN.EN 12211 2 C osztály
PN-EN 12210:2001

VIZZARAS PN.EN 1027 6 A osztály
PN-EN 12208:2001

VESZELYES
ANYAGOK

A gyártÓ kijelenti, hogy a vizsgált ablak gyártásánál nem használ veszélyes
anyagokat.

HANGSZIGETELE
s

PN-EN 14351-1:2006
B melléklet

Rw<C;CtJ=31 (-1 ;-5)dB

LEGATERESZTES PN-EN 1026 4 osztály
PN-EN 12207.2001

MUKODTETOEROK PN-EN 12046-1 1 osztály
PN EN 13115:2002

MECHANIKAI
ELLENÁLLÁs

PN.EN 14608 4 osÍály
PN EN 13115.2002

PN.EN 14609 4 osztály
PN EN 13115:2002

Az alapszabvány: PN_EN 14351_í +Aí :2010
Szerint elért eredmények: (70Lnnw12009 számu Vizsgálati Jelentés)
lTB NL_ 503/2008/JP állomás 2008 iunius 26

ZNotow,2010. jtilius

. Metalptast KARO Zrot w sA (Rt.), Kujanska utca 1 oe,77-4OOZlotÓw, Lengyelország
www. metalplast-karo. p!, e-mail : rom bll gk-kety. com. pl

AdÓszám 767-000-00-75 REGoN statisztikai szám 000057388 KRS cégjegyzékszám oooo120632
tel. +48 672650401 , fax +48 672650400, a cég jegyzett tokéje 17'9oo.o00 PLN
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VlzscÁlÓ _ KUTAIÓ LABonnrÓRIUM
A Lengyel Akkreditáci s Kozpont - mely azEA MLA és Az lLAc MRA kutatási eredmények
kolcsonos ellsmerésér l szolo megállapodás tagja - által akkreditátt Vizsgálo Laborat rium.

Akkreditácios szám: AB 196

70l09lLMW számu
Vizsgálati Jelentés

A Vizsgál - Kutat Laboratorium megvizsgátta a kemény PVC alapanyagu profilb l,
horganyzott acélmerevítéssel készÜlt _ a comfort KBE@ 70 rendszerti _ ablak 

-

hoátbocsátási tényez jét, melynek gyártoja:

BUDVAR Centrum S.A.
Przemyslowa utca 36

98-220 Zdu fiska Wola, Lengyelország

A termék a kovetkez eredményeket érte el:

t TÉNYEZÓ

széle*seg: 1350 mm magasság: 158o mm
Ug: 'l Wm2K Uf: 1,3 Wtm2Kpsig: 0,06 WmK

Ablakszell zok: számuk: 0 szélességÜk: 0 mm
Ablak Uw értéke:

1,20Wlm2K

Zlotow,z010.julius .

Eme megfelel segi nyila <ozatot ffik elzoknál a termékekné| szabad használpi. melyek ugyanazokkala tulajdonsagokkal rendelkeznek,
mint a vizsgált termék.

Metalplast KARO Zlotow sA (Rt.), Kujariska utca '1Oe,77-4OO ZlotÓw, Lengyelország
www' meta|plast- ka ro' pl, e-mai l : rom b@ gk_kéty' com' pl

Adoszám 767-000-00-75 REGON statisztikai szám oooo57388 KRS cégjegyzékszám oooo1 20632
tel. +46 672650401, fax +48 672650400, a cég jegyzett tokéje 17.9oo.0o0 PLN

PN-EN tSO 10077-1
(számítások)


