
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚC I U ŻYTKOWYCH
PERFOMANCE EXPLANATION

LEISTUNGSERKLARUNG

OKNA DACHOWE / ROOF WINDOW / DACHFENSTER

SKYLIGHT PREMIUM TERMO

1

Kod identyfikacyjny wyrobu product lD code
Eindeutiger Kenncode des

produkttvps

Okno dachowe Skylight
premium Termo

Roof window Skylight Premium
Termo

Dachfenster Skylight
premium Termo

2

Numer identyfikacyjny: nr na
etykiecie, wielkośó, typ

ldentiflcation number: number on
label, size, type

ldentifikations-Nummer: Nr.
auf dem

Kennzeichnungsschild,
GróBe, Typ

oDDlT

3

Zastosowanie wyrobu
budowlaneqo

Use of the product Verwendung des
Bauprodukts

Okna dachowe przeznaczone
do stosowania w obiektach

budowlanvch

Roof windows for use in
residentia! buildings

Dachfenster zur
Verwendung in Bauwerken,

4

Nazwa i adres siedziby
producenta oraz miejsce

produkciiwvrobu
Manufactuer

Name und kontaktanschrift
des Herstellers

Skyfens Sp. z o.o. 20-277 Lublin, ul. Vetterów 7

5

Nazwa i adres siedziby
upoważn ionego przedstawiciela

Name and address of the
authorised representative

Name und kontaktanschrift
des bevollmóchtigten

veńreters

Skyfens Sp. z o.o. 20-277 Lublin, ul. Vetterów 7

6
System oceny i weryfikacji

stałości właściwości uzytkowych
System for evaluating consistency

of peńomance

System oder Systeme zur
Beweńung und Uberpr0fung
der Leistungsbestóndigkeit

des Bauprodukts
System 3

7
Zharmonizowana specyfikacja

techniczna
Harmonised technical

specification
Harmonisieńe technische

spezifikation
PN-EN 1 4351 -1 + A2:201 6-1 0

8

Nazwa i numer identyfikacyjny
notyfikowanego Iaboratorium,
które pzeprowadziło badan ie
typu: Jednostka notyfikowana :

Name and identification number
of the notified laboratory that

carried out the type examination:
Notified Body:

Name und kennnummer der
notifizieńen stelle, die die

EU-BaumusterprUfung
durchgefUhń hat: Notifizieńe

Stelle:
cEtlTRtJrvt sTAVegNlFlo |NZENYRSTV| a.s. Zlin, K Cihelne 304,764 32 Zlin - Louky, Czechy /

Czech Republic / Tschechien, Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.,58-300
Wałbrzych, ul. J. Kasprowicza 21 Polska / Poland / Po]en

#k yfen5
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Dekla rowa ne właściwości
użytkowe wyrobu budowlanego
Okno referencyjne 780 x 1400

mm

Declared peńormance of product
Reference window 780 x '1400

mm

Erkldńe Leistung des
Produkts

Referenźenster 780 x 1400
mm

Odpornośó na obciązenie
wiatrem

Resistance to load wind Widerstand gegen Windlast

Klasa / Class / KIasse C3
Odporność na obciązenie

śnieqiem Resistance to snow Widerstand gegen
schneelast

4H_16_4T
Reakcja na ogień, Odporność' na oqień zewnętrznv

Fire behawior, Resistance to
eńernalfire Brandverhalten

Nie określono / Not specified / Keine Anqabe
wodoszczelność watertiqhtness schlaoreoendichtheit

Klasa / Class / Klasse E1200
odporność na uderzenie [mml lmpact resistance [mml schlaqfestiqkeit Imml

Klasa / Class / Klasse 3 - 450 mm
Nośnośc urządzeń
zabezoieczaiacvch Payload of safety devices Tragfóhigkeit der

sicherheitsein richtu noen
350 N

Przenikalnośó cieplna okna Uw Thermal transmittace uw Wdrmed u rchgangskoeffizient
Uw

1.3 Wm'K
Całkowita wzepuszcza l n ość

enerqii słonecznei Total so|ar energy transmittance Gesamtdurchldssigkeit fOr
sonneneneroie

q=0.5
P rzepuszcza l n ośc światła Liqht transmission Lichtdurchldssiqkeit

0,71
p rzepuszcza l n ość powietrza Air permeabilitv Luftdurchldssiqkeit

Klasa / Class / Klasse 4
właściwości akustyczne Noise abatement schallschutz

33 (-1:-3) dB

10

Właściwości uzytkowe wyrobu
określonegowpktl i2są
zgodne z właściwościami

uzytkowymi deklarowanymi w
pkt 9.

The peńormance of the product
identified in points 1 and 2 is in

conformity with the declared
peńormance in point 9.

Die Leistung des Produktes
gemóB den Nummern 1 und

2 entspricht der erkldńen
Leistung nach Punkt 9,

11

Niniejsza deklaracja właściwości
uzytkowych wydana zostaje na

wyłączną od powiedzi a l n ość
producenta określonego w pkt

4.

This declaration of peńormance is
issued under the sole

responsibility
of the manufacturer

identified in point 4.

verantwońlich fur die
Erstellung dieser

Leistungserklórung ist allein
der Hersteller gemdB Punkt

4.

W imieniu producenta podpisał: Signed for and on behalf of the
manufacturer:

unterzeichnet im Namen
des Herstellers

Ma"."rw VoCo|.Ą Lublin: ż2.11.202l
SKYFENS Sp, z o,o,

ul. Vette,ow 7, l ub]In /0 277

*or]oń,u"o3, R[r:oN: J87,ł8954 1

NlP: 527294034b


