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ZADEVA:     Izjava o lastnostih družine lesenih vhodnih vrat št. 2.5.00 
                                     
 
Glin Nazarje d.o.o. izjavlja, da so njegovi stavbno mizarski izdelki VHODNA VRATA iz »Družine lesenih 
vhodnih vrat za vgradnjo v navpične fasadne odprtine, razen za vgradnjo na bežalne poti ali v obodne 
konstrukcije požarnih sektorjev« izdelani po normativih in standardih, ki so osnova za dosego CE 
norm. Proizvod ustreza standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010: 
 
- SIST EN 14 351-1:2006 fasadna okna in vrata za vgradnjo v javne in individualne objekte 
- SIST EN 12 210 odpornost na veter, razred 5C 
- SIST EN 12 208 vodotesnost, razred 0A 
- SIST EN 12 207 prepustnost zraka na pripirah, razred 4 
- SIST EN 12 412 toplotne lastnosti vrat, U=1,8 W/m2K 
S standardno vgrajenimi stekli in polnili Ug=1,3 W/m2K izpolnjujemo pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v     

stavbah, objavljen v Uradnem listu RS št. 52/2010 dne 30.06.2010. 
- akustične lastnosti vrat Rw≥34dB primerljiva vrednost z znanimi postopki in materiali 
 
 
Vsi testi so izvedeni in izdani s strani certificirane inštitucije Zavoda za gradbeništvo, ZAG Ljubljana in 
se sklicujejo na poročilo št. P 0432/11-520-2. Podatki v navedenih izkazih se nanašajo na najnižje 
vrednosti in razrede. Ustaljena proizvodnjo in redna kontrola sta osnova za dosego minimalnih zahtev.  
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EN14351 – 1:2006 
 

Lesena vhod. vrata 
Družina lesenih vhodnih vrat za 
vgradnjo v navpične fasadne 
odprtine, razen za vgradnjo na 
bežalne poti ali v obodne 

konstrukcije požarnih sektorjev. 
 
Odpornost na obremenitve  
z vetrom            razred 5C 

Vodotesnost          razred 0A 

Prepustnost zraka                  razred 4 

Akustične lastnosti              Rw≥34dB 

Toplotna prevodnost      Uw=1,8W/m2K 


