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Technický list
Výrobce:
HAVOS s.r.o.
Kateřinská 495
463 03, Stráž nad Nisou.
e-mail: havos@havos.cz
IČO: 25046110

Revizní dvířka pod obklady RD-AL/S
Základní materiálové složení
Obvodový rám a pant - hliníková slitina - EN AW 6060 T66, Tolerance EN 755-9
Křídlo dvířek - stavební sádrokartonová deska impregnovaná (Knauf GREEN 12,5)
Magnety - feritový magnet anizotropní (výškově stavitelné)

Technické parametry
Rozměrová řada v mm - 400x600, 400x750, 400x800, 500x660, 500x800, 500x900, 500x990, 600x600,
600x750, 600x800, 600x900.
Na požadavek zákazníka je možné vyrobit dvířka jiných rozměrů.
Vhodné i pro větší revizní otvory- do plochy 6000 cm².

Použití výrobku
Revizní dvířka pod obklady slouží k zakrytí revizních otvorů ve stěnách, kde dalším požadavkem je finální
dokončení s nalepeným keramickým obkladem. Montují se v místech, kde je potřeba mít přístup k revizi či
instalacím. Jsou určena k zabudování do sádrokartonových systémů nebo do plného zdiva (systém YTONG apod.).
Vnější rám se upevňuje ve stavebním otvoru pomocí příslušných spojovacích prvků a otevírací sádrokartonová
deska, uchycená na pantech z Al slitiny, umožňuje přístup k rozvodům za stavebními konstrukcemi.
Po zabudování jsou dvířka obložena keramickým obkladem.
Revizní dvířka nejsou určena pro oddělování požárních úseků ani únikových cest.

Technická podpora
Návod na použití: www.havos.cz
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PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. E01b
Revizní dvířka pod obklady RD-AL/S
(1) Identifikační kód výrobku: skupina produktů E01b
(2) Katalogové označení: E01b REVIZNÍ DVÍŘKA RD-AL/S
(3) Použití výrobku: Revizní dvířka pod obklady slouží jako montážní pomůcka k sestavení dvířek
revizního otvoru, kde dalším požadavkem je finální dokončení s nalepeným obkladem.

(4) Výrobce: HAVOS s.r.o., Kateřinská 495, 463 03 Stráž nad Nisou, IČO: 25046110
Prohlášení:
Prohlašujeme, že na uvedený výrobek neexistuje harmonizovaná norma - výrobek nespadá pod CPR
(Construction product regulation).
Prohlašujeme, že vlastnosti výrobku splňují požadavky na bezpečnost a kvalitu. Splňují požadavky vyplývající ze
Zákona č. 102/2001 Sb. ze dne 22. února 2001 o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů ve
znění pozdějších předpisů (Zákon o obecné bezpečnosti výrobků).

(9) Deklarované vlastnosti:
CERTIFIKÁT - Číslo: J-32-20545-13, Závěrečný protokol č.32-9477
Základní charakteristiky a technické parametry jsou uvedeny v technickém listě.

Akreditovaná osoba podílející se na prohlášení o vlastnostech a vydání certifikátu:
STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s. p.
Pobočka Jablonec nad Nisou
Tovární 5, 46 621 Jablonec nad Nisou
Nedílnou součástí prohlášení o vlastnostech je technický list.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě (4).

Datum a místo vydání: V Liberci 5. 1. 2016
Jméno: Martin Havlíček
Funkce: jednatel

