Certifikat
o nespremenljivosti lastnosti
Priglašeni certifikacijski organ
NB 1404

1404 – CPR – 3517

Skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 (Uredba o gradbenih
proizvodih oziroma CPR), se ta certifikat nanaša na gradbene proizvode

Enokrilna in dvokrilna zunanja vrata za evakuacijske poti –
Marles Natur in Marles Elegant, tip 68, 78 in 92
dane na trg pod imenom ali blagovno znamko firme

Marles PSP d.o.o.,
Podvelka 3, 2363 Podvelka
in proizvedene v proizvodnem obratu

Marles PSP d.o.o.,
Podvelka 3, 2363 Podvelka.
Ta certifikat potrjuje, da so upoštevana vsa določila glede ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti,
opisana v dodatku ZA standarda

EN 14351-1:2006+A2:2016
po sistemu 1 za lastnosti, navedene v tem certifikatu, in da je ocenjeno, da tovarniška kontrola proizvodnje, ki jo
izvaja proizvajalec, zagotavlja

nespremenljivost lastnosti gradbenih proizvodov.
Ta certifikat je bil prvič izdan 30. 6. 2022 in ostaja v veljavi do 30. 6. 2027 oziroma toliko časa, dokler se bistveno
ne spremeni harmonizirani standard, gradbeni proizvodi, AVCP metoda ali proizvodni pogoji v obratu, razen če ga
priglašeni organ za certificiranje proizvodov začasno ali trajno prekliče.
Natančnejši podatki glede obsega proizvodov so podani v prilogi tega certifikata.

Ljubljana, 30. 6. 2022

Pooblaščeni podpisnik certifikacijskega organa:
Marjan Japelj, univ.dipl.fiz.
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Ta certifikat ima skupno 2 strani
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Priloga k certifikatu št. 1404 – CPR – 3517

Certifikat zajema naslednji obseg proizvodov:

Enokrilna in dvokrilna zunanja vrata za evakuacijske poti – Marles Natur in Marles Elegant, tip 68, 78 in 92
Standard: EN 14351-1:2006+A2:2016
Opis proizvoda:
Konfiguracija

Predvidena uporaba

Enokrilna in dvokrilna zunanja vrata z okovjem za
izhode v sili po EN 179 ali s panik okovjem po
EN 1125

Zunanja vrata na evakuacijskih poteh, za prehod
oseb – odpiranje navzven

Enokrilna zunanja vrata z okovjem za izhode v sili po
EN 179, s funkcijo odpiranja navznoter *

Zunanja vrata na evakuacijskih poteh, za prehod
oseb – odpiranje navznoter, enokrilna vrata *

Natančen opis proizvoda je naveden v poročilu št. T1068/17-200-1 z dne 20.6.2022.
* Pojasnilo: Standard EN 179 dopušča v izjemnih primerih možnost izvedbe vrat z odpiranjem navznoter, to je
proti smeri izhoda (npr. v povezavi z dovoljenjem gradbene zakonodaje oziroma dovoljenjem konkretnega
gradbenega projekta).
Lastnosti in nameravana uporaba proizvoda
Lastnosti

Vrednost

Standard

Sposobnost sprostitve (odpiranje)

Doseženo

EN 14351-1, tč. 4.10

konec Priloge
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