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Předmluva
Do této normy byla převedena národní příloha NA z ČSN EN 14351+A1 (74 6075) z února 2011. Po
věcné stránce nedošlo ke změnám, pouze informativní charakter Národní přílohy NA je nyní
převeden na normativní úroveň a byla upravena požadovaná třída odolnosti proti nárazu pro střešní
okna a doplněna kapitola 7 Únosnost bezpečnostních zařízení a informativní příloha A – Výběr
reprezentativních zkušebních vzorků pro okna.

Souvisící ČSN

ČSN EN 14351+A2 (74 6075) Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna
a vnější dveře

ČSN 74 6101 Dřevěná okna – Základní ustanovení

ČSN 74 6210 Kovová okna – Základní ustanovení

ČSN 74 6401 Dřevěné dveře – Základní ustanovení

ČSN 74 6550 Kovové dveře otevíravé – Základní ustanovení

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace, Centrum stavebního inženýrství a. s., Praha, IČO
45274860, Ing. Milan Helegda, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.



1 Předmět normy
Tato norma se vztahuje na okna a vnější dveře podle ČSN EN 14351-1+A2 bez ohledu na druh
konstrukce a materiál, z kterého jsou vyrobeny.

Tato norma stanovuje hodnoty mandátových vlastností oken a vnějších dveří dle
ČSN EN 14351-1+A2, které slouží jako podklad pro navrhování a pro použití v budovách na území
České republiky formou tříd a úrovní uvedených v ČSN EN 14351-1+A2. Minimální třídy a úrovně
pro zamýšlené použití jsou uvedeny v tabulce 2 až 4 a v následujících kapitolách 4 až 7.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


