
Producător SC KOBEZOL SRL

Nr.ord.reg.com:     J 19/514/06.10.1995 Cod fiscal: RO 7786518

Adresa sediu: 535500 Gheorgheni

str.Ciobotului, nr.15

jud.Harghita, România

Adresa de producţie: 537130 Joseni

str. Bucin, nr. 1

jud.Harghita, România

Tel.: 0040-266-364.612

e-mail: office@kobezol.ro web: www.kobezol.ro

Codul de referinţă

al produsului dat de

producător

    Conformitatea este demonstrată având ca referinţă: EN 14351-1:2006+A1:2016

Performanţele produsului:

Caracteristici Standardul de încercări Prevederile din standard Valori declarate

Permeabilitate la 

aer ( m³/hm²)
EN 1026:2016 EN 12207:2017 Clasa 4 

Etansare / 

Etanseitatea la apa (Pa)
EN 1027:2016 EN 12208:2001 Clasa 1A

Rezistenta la vant (Pa) EN 12211:2016 EN 12210:2016 Clasa C3

Transmitenta termica /

Izolare termica (W/m²K)
EN ISO10077-1:2017 EN ISO10077-1:2017

1,6 
a)

1,8 
b)

1,7 
c)

Performante acustice /

Izolare fonica (dB)
EN ISO 10140-2:2011 EN ISO 717-1:2013 32 (-1;-2)

Capacitatea de rezistenta

a dispozitivelor de siguranta 

(N)

EN 948:1999
EN 14351-1:2006

+A2:2017, 4.8 p.
350 N - Corespunzator

Producător 

Semnătura

Nume :

Funcţia:

Data:

KOPACZ ZOLTÁN 

Director General

c) 
- valori de U g=1,10 W/m²K in cazul sticlei - 4float/16Argon/4Low-E

Alte caracteristici: Npd - Performante nedeterminate (no performance determined)

- Denumirea şi adresa laboratorului care a efectuat încercările:

Laboratorul central al firmei "ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT.", H-1113 

Budapest, Diószegi út 37, HUNGARY

SC KOBEZOL SRL - 535500 Gheorghenistr.Ciobotului, nr.15, jud.Harghita, România

Adresa de producţie: 537130 Josenistr. Bucin, nr. 1, jud.Harghita, România

- Denumirea, adresa labortorului notificat şi numărul de identificare la Comisia Europeană:

"ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT.", H-1113 Budapest, Diószegi út 37, 

HUNGARY; Nr. de identificare la Comisia Europeană: NB 1415

a) 
- valori de U p=1,47 W/m²K izolatie termica cu casete din lemn

b) 
- valori de U g=1,40 W/m²K in cazul sticlei - 4float/16/4Low-E

- Denumirea şi descrierea produsului: Usi de intrare din lemn (cu o singura deschidere, cu deschidere spre 

interior); Material: molid sau pin nordic sau stejar imbinat in lungime si stratificat, in trei straturi, clasa A; Tocul: 

grosime 68 mm, latime 83 mm; Foaia usii: 68 mm; Broasca: SECURY cu inchidere in 5 puncte; Etansare: cu 

gheder de cauciuc instalat jur-imprejur; Geam: termopan bombat; Ambalaj: folie stretch; Accesorii: 3 buc.cheie, 

maner, cilindru;

- Controlul producţiei în fabrică: realizat de producator in conformitate cu cerintele EN ISO 9001:2008

CE - DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Usi de intrare din lemn

(cu o singura deschidere, cu deschidere spre interior)

    În conformitate cu directiva 89/106/CEE - privind armonizarea legilor, reglementărilor technice şi a prevederilor administrative ale Statelor 

Membre, referitoare la produse pentru construcţii, cu Ordonanţa Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară 

a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor şi cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu 

modificările şi completările ulterioare privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, declară pe proprie 

răspundere că a fost efectuată atestatrea conformităţii produselor că a fost efectuată atestarea conformităţii produselor usi de intrare din lemn 

(cu o singura deschidere, cu deschidere spre interior) şi că acestea pot fi puse în operă conform instrucţiunilor de utilizare conţinute în 

documentaţia produsului.

    Utilizare prevăzută: zone de locuinţă şi comerciale.

mailto:office@kobezol.ro
http://www.kobezol.ro/

