
 

 

 
MSZ EN 13141-1                  01.09.2019 
 

  arimeo classic S  single széltömítéses (AD, két tömítő körrel ellátott) műanyag 
ablakban, levegőellátás biztosítására  

  1 db arimeo classic S nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző a  
szárnyon  felül, a szárnytömítés helyett, a tömítés fogadó nútba illesztve és  
2 db 130 mm hosszú cseretömítés a kétoldalt tokban, a toktömítés helyére 
illesztve. 

 

 

  Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24 

   Tandi ’98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.  
    A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft.,  Budapest 

Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint ; az  
A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék 
teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek. 

 
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.  
   

 



 

 

 
MSZ EN 13141-1                  01.09.2019 
 

  arimeo classic S  single acoustic széltömítéses (AD, két tömítő körrel ellátott) 
műanyag ablakban, levegőellátás biztosítására  

  1 db arimeo classic S nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző a  
szárnyon  felül, a szárnytömítés helyett, a tömítés fogadó nútba illesztve és  
1 db 65 mm hosszú cseretömítés oldal t a tokban, a toktömítés helyére 
illesztve. 

 

 

  Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24 

   Tandi ’98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.  
    A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft.,  Budapest 

Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint; az  
A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék 
teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.  
   

 



 

 

 
MSZ EN 13141-1                  01.09.2019 
 

  arimeo classic S  double széltömítéses (AD, két tömítő körrel ellátott) 
műanyag ablakban, levegőellátás biztosítására  

  2 db arimeo classic S nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző 
a szárnyon  felül, a szárnytömítés helyett, a tömítés fogadó nútba illesztve,  
1 db 200 mm hosszú cseretömítés a tokban felül, a toktömítés helyére 
illesztve és 2 db 200 mm hosszú cseretömítés a kétoldalt a tokban, a 
toktömítés helyére illesztve. 

 

 

  Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24 

   Tandi ’98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.  
    A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft.,  Budapest 

Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint; az  
A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék 
teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.  
   

 



 

 

 
MSZ EN 13141-1                  01.09.2019 
 

  arimeo classic S  doubl e acoustic széltömítéses (AD, két tömítő körrel ellátott) 
műanyag ablakban, levegőellátás biztosítására  

  2 db arimeo classic S nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző 
a szárnyon  felül, a szárnytömítés helyett, a tömítés fogadó nútba illesztve,  
2 db 65 mm hosszú cseretömítés kétoldalt a tokban, a toktömítés helyére 
illesztve. 

 

 

  Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24 

   Tandi ’98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1. 
    A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft.,  Budapest 

Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint; az  
A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék 
teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek. 

 

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.  
   

 



 

 

 
MSZ EN 13141-1                  01.09.2019 
 

  arimeo classic S  triple széltömítéses (AD, két tömítő körrel ellátott) műanyag 
ablakban, levegőellátás biztosítására  

  3 db arimeo classic S nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző 
a szárnyon  felül, a szárnytömítés helyett, a tömítés fogadó nútba illesztve,  
2 db 200 mm hosszú cseretömítés kétoldalt a tokban, a toktömítés helyére 
illesztve és 1 db 200 mm hosszú cseretömítés felül a tokban, a toktömítés 
helyére illesztve. 

 

 

  Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24 

   Tandi ’98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.  
    A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft.,  Budapest 

Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint; az  
A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék 
teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  

 

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.  
   

 



 

 

 
MSZ EN 13141-1                  01.09.2019 
 

  arimeo classic S  triple acoustic széltömítéses (AD, két tömítő körrel ellátott) 
műanyag ablakban, levegőellátás biztosítására  

  3 db arimeo classic S nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző 
a szárnyon  felül, a szárnytömítés helyett, a tömítés fogadó nútba illesztve,  
2 db 200 mm hosszú cseretömítés kétoldalt a tokban, a toktömítés helyére 
illesztve. 

 

 

  Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24 

   Tandi ’98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1. 
    A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft.,  Budapest 

Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint; az  
A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék 
teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek. 

 

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.  
  

 



 

 

 
MSZ EN 13141-1                  01.09.2019 
 

  arimeo classic S  single középtömítéses (MD, három tömítő körrel ellátott)  
műanyag ablakban, levegőellátás biztosítására  

  1 db arimeo classic S nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző a  
szárnyon  felül, a szárnytömítés helyett, a tömítés fogadó nútba illesztve és  
2 db 130 mm hosszú cseretömítés a kétoldalt tokban, a toktömítés helyére 
illesztve. 

 

 

  Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24 

   Tandi ’98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.  
    A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft.,  Budapest 

Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint ; az  
A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék 
teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.  
   

 



 

 

 
MSZ EN 13141-1                  01.09.2019 
 

  arimeo classic S  singl e acoustic középtömítéses (MD, három tömítő körrel 
ellátott) műanyag ablakban, levegőellátás biztosítására  

  1 db arimeo classic S nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző a  
szárnyon  felül, a szárnytömítés helyett, a tömítés fogadó nútba illesztve és  
1 db 100 mm hosszú cseretömítés a tokban, a toktömítés helyére illesztve. 

 

 

  Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24 

   Tandi ’98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.  
    A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft.,  Budapest 

Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint; az  
A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék 
teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.  
   

 



 

 

 
MSZ EN 13141-1                  01.09.2019 
 

  arimeo classic S  double középtömítéses (MD, három tömítő körrel ellátott) 
műanyag ablakban, levegőellátás biztosítására  

  2 db arimeo classic S nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző a 
szárnyon  felül, a szárnytömítés helyett, a tömítés fogadó nútba illesztve,  
1 db 200 mm hosszú cseretömítés a tokban felül, a toktömítés helyére illesztve 
és 2 db 200 mm hosszú cseretömítés kétoldalt a tokban, a toktömítés helyére 
illesztve. 

 

 

  Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24 

   Tandi ’98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.  
    A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft.,  Budapest 

Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint; az  
A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék 
teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.  
   

 



 

 

 
MSZ EN 13141-1                  01.09.2019 
 

  arimeo classic S  double acoustic középtömítéses (MD, három tömítő körrel 
ellátott) műanyag ablakban, levegőellátás biztosítására  

  2 db arimeo classic S nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző a  
szárnyon  felül, a szárnytömítés helyett, a tömítés fogadó nútba illesztve és  
2 db 200 mm hosszú cseretömítés kétoldalt a tokban, a toktömítés helyére 
illesztve. 

 

 

  Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24 

   Tandi ’98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.  
    A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft.,  Budapest 

Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint; az  
A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék 
teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  

 

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.  
   

 



 

 

 
MSZ EN 13141-1                  01.09.2019 
 

  arimeo classic S  tripl e középtömítéses (MD, három tömítő körrel ellátott) 
műanyag ablakban, levegőellátás biztosítására  

  3 db arimeo classic S nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző a  
szárnyon  felül, a szárnytömítés helyett, a tömítés fogadó nútba illesztve,  
2 db 200 mm hosszú cseretömítés kétoldalt a tokban, a toktömítés helyére 
illesztve és 1 db 200 mm hosszú cseretömítés felül a tokban, a toktömítés 
helyére illesztve. 

 

 

  Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24 

   Tandi ’98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.  
    A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft.,  Budapest 

Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint; az  
A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék 
teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.  
   

 



 

 

 
MSZ EN 13141-1                  01.09.2019 
 

  arimeo classic S  tripl e acoustic középtömítéses (MD. három tömítő körrel 
ellátott) műanyag ablakban, levegőellátás biztosítására  

  3 db arimeo classic S nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző a 
szárnyon  felül, a szárnytömítés helyett, a tömítés fogadó nútba illesztve és  
2 db 200 mm hosszú cseretömítés kétoldalt a tokban, a toktömítés helyére 
illesztve. 

 

 

  Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24 

   Tandi ’98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.  
    A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft.,  Budapest 

Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint; az  
A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék 
teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  

 

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.  
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  arimeo classic T  single 68 mm és attól nagyobb beépítési mélységű fa 
ablakban 

  1 db arimeo classic T nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző a  
tokban  felül, előtte 2 mm -es marás, a szárnytömítés a szellőzőtől 10 mm-re, 
kétoldalt 70 mm hosszan kivágva  

 

 

  Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24 

   Tandi ’98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.  
    A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft.,  Budapest 

Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint ; az  
A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék 
teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.  
   

 



 

 

 
MSZ EN 13141-1                  01.09.2019 
 

  arimeo classic T  singl e acoustic 68 mm-nél  nagyobb beépítési mélységű fa 
ablakban 

  1 db arimeo classic T nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző a 
tokban,  2 db 145 mm-es marás a szellőzőtől 10 mm-re eltolva, a szárnytömítés 
a szellőzőtől 10 mm-re 20-20 mm hosszan kivágva.  

 

 

 

  Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24 

   Tandi ’98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.  
    A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft.,  Budapest 

Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint; az  
A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék 
teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.  
   

 



 

 

 
MSZ EN 13141-1                  01.09.2019 
 

  arimeo classic T  double 68 mm-nél  nagyobb beépítési mélységű fa ablakban 
  2 db arimeo classic T nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző a 

tokban,  2 db 2 x 290-es marás a szellőzők előtt, félig eltolva (a szellőzők előtt 
középen nincs marás),  a szárnytömítés a szellőzők közepével szemben 450 mm 
hosszan kivágva. 

 

 

  Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24 

   Tandi ’98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.  
    A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft.,  Budapest 

Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint; az  
A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék 
teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.  
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  arimeo classic T double 68,  IV 68 mm, vagy  nagyobb beépítési mélységű fa 
ablakban 

  2 db arimeo classic T nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző a 
tokban,  2 db 290 mm x 2 mm - es marás a szellőzők előtt, félig eltolva (a 
szellőzők előtt középen nincs marás), a szárnytömítés a szellőzők közepével 
szemben 450 mm hosszan kivágva 

 

 

  Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24 

   Tandi ’98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.  
    A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft.,  Budapest 

Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint; az  
A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék 
teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.  
  

 


