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UPOWAŻNIENIE
Firma Aliplast Sp. z o.o. ul. Wacława Moritza 3, 20-276 Lublin,
jako właściciel rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych
udziela firmie

BUDOMET-OKNA
Paweł Kubicz
Jankowice Małe 12a
55-200 Oława
prawo do korzystania ze wstępnych badań typu wyrobów w systemach o numerach raportów:
NL-0713/C/LL-169/K/08/1
NL-0713/C/LL-169/K/08/2
NL-0713/C/LL-169/K/08/3
NL-0713/C/LL-169/K/08/4
NL-0765/C/LL-218/K/08/1
NL-0765/C/LL-218/K/08/2
NK-0647/P/09 część 1
NK-0647/P/09 część 2
NK-0713/P/2008
NL-1758/02
NL-1759/02
NK-02813/P/2009
NK-02814/P/2009
NK-03721/P/09
NK01-0893/11/R19NK
NK02-0893/11/R19NK
LK-00893/R01/10/I
LK-00893/R01/10/II
0893/10/R08NK
AT-15-6915/2008

– Imperial – okno stałe (1800x1800)
– Imperial – drzwi balkonowe dwuskrzydłowe (2200x2400)
– Imperial – okno dwurzędowe (1800x2500)
– Imperial – okno trójdzielne (3500x2400)
– Imperial – drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z naświetlem górnym (2600x2800)
– Imperial – drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z naświetlem bocznym (3500x2400)
– Imperial – okno antywłamaniowe (2500x1700)
– Imperial – drzwi antywłamaniowe (1200x2300)
– Imperial – izolacyjność akustyczna okien
– Imperial – obliczenie współczynnika przenikania ciepła okien i drzwi balkonowych
–Imperial –obliczenia współczynnika przenikania ciepłą drzwi zewnętrznych
wejściowych
– Triline – wstępne badanie typu drzwi zewnętrznych
– Triline – wstępne badanie typu okien i drzwi balkonowych
– Superial–okno dwurzędowe, dwudzielne z słupkiem stałym z dodatkowym
wzmocnieniem na ślemieniu (2600x2050)
– Okno stałe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu
ECOFUTURAL
– Okno stałe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu
ECOFUTURAL z dodatkowym wzmocnieniem słupa.
– MC-WALL- wstępne badanie typu – lekka ściana osłonowa
– MC-GLASS – wstępne badanie typu – lekka ściana osłonowa
– Opinia techniczna dotycząca lekkiej ściany osłonowej MC-PASSIVE na zgodność
z PN-EN 13830:2005
– Drzwi wewnętrzne ogólnego zastosowania i dymoszczelne oraz zestaw wyrobów
do wykonywania ścian działowych Systemu ECONOLINE.

oraz produkowania wyrobów objętych ww. raportami.
Dział Techniczno-Rozwojowy
Artur Drzała

Lublin 30.11.2011
systemy okienne, drzwiowe, fasadowe, ogrody zimowe, lakierowanie proszkowe
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