
SK - Vyhlásenie zhody

Dolupodpísaný zástupca  
výrobcu: SLOVAKTUAL, s. r. o., 972 16 Pravenec 272
výrobne: SLOVAKTUAL, s. r. o., 972 16 Pravenec 272
týmto vyhlasuje, že výrobok: Okno a balkónové dvere z hliníka zo systému PONZIO NT 60 PT, NT 68
je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je 
zabudovaný v súlade s návodom na montáž , a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma: 
STN 74 6180: 2000 vrátane Z1: 2003 Okná. 
Požiadavky a skúšky
V rámci počiatočnej skúšky typu sa overili:
 NT 60PT

Vlastnosť Deklarovaná hodnota alebo trieda Číslo protokolu o skúške a odkaz na 
laboratórium

Prievzdušnosť

Správa o uznaní protokolu o skúške č. 
S04/07/0227/2903/SN, TSUS Bratislava, 

AO SK04

Meno:   

Funkcia:  

Dátum:        

Ľubomír Majzlan

konateľ  spoločnosti

11.07.2007

SLOVAKTUAL, s. r. o.
972 16 Pravenec 272

Opis výrobku:
Okná a balkónové dvere z hliníka s prerušeným tepelným mostom z PA6.6 GF 25 šírky 16 mm (NT 60 PT), resp. 
24 mm (NT 68) sa vyrábajú z prvkov trojkomorových profilových systémov. Sú zaradené do skupiny 2 podľa tab. 
15 STN 73 0540-3:2002. Rohové spoje sú realizované dvoma spôsobmi: lisovanými alebo montovanými rohovník-
mi. Šírka zasklievacej drážky je max. 45 mm. Styk rámu a krídla okna je dorazovo tesnený v stredovej a vnútornej 
zóne tesniacimi profilmi z EPDM. V základnom vyhotovení sú zasklievané izolačným dvojsklom s medzerou 
vyplnenou vzácnym plynom. Sú vybavené celoobvodovým kovaním, ktoré zodpovedá návrhovým požiadavkám.

Vyrábajú sa tieto varianty podľa spôsobu otvárania a ich vzájomné kombinácie:
- okno pevné,
- jednokrídlové okno a balkónové dvere otváracie,
- jednokrídlové okno a balkónové dvere otváraco-sklopné,
- okno sklopné,
- dvojkrídlové okno a balkónové dvere otváracie,
- dvojkrídlové okno a balkónové dvere otváraco-sklopné.

Účel a spôsob použitia v stavbe:
Výrobok je určený do zvislých obvodových konštrukcií objektov s trvalým pobytom ľudí. Vzduchová nepriezvuč-
nosť okien vyhovuje min. 2. akustickej kategórii. Súčiniteľ prechodu tepla vyhovuje pre obnovované budovy.
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nosť okien vyhovuje min. 2. akustickej kategórii. Súčiniteľ prechodu tepla vyhovuje pre obnovované budovy.

Trieda 4

Vodotesnosť Trieda 9A

Odolnosť proti vetru (deformácia) Trieda C4

Vzduchová nepriezvučnosť s izol. dvojsklom 6/18/4
Rw [C,Ctr] = 37 [-1;-5] dB

Súčiniteľ prechodu tepla Uw = 2,0 W/(m2K)

Vlastnosť Deklarovaná hodnota alebo trieda Číslo protokolu o skúške a odkaz na 
laboratórium

Prievzdušnosť

Správa o uznaní protokolu o skúške č. 
S04/07/0227/2903/SN, TSUS Bratislava, 

AO SK04

Trieda 3

Vodotesnosť Trieda 8A

Odolnosť proti vetru (deformácia) Trieda C3

Vzduchová nepriezvučnosť s izol. dvojsklom 6/18/4
Rw [C,Ctr] = 37 [-1;-5] dB

Súčiniteľ prechodu tepla Uw = 2,0 W/(m2K)

NT 68


