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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 14215:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 134 Pružné, textilní
a laminátové podlahové krytiny, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2019 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14215:2013.

Ve srovnání s předchozím vydáním byly provedeny dále uvedené technické změny:

–    byl upraven nadpis vynecháním slova ‚vlasových‘;

–    byly aktualizovány tři normativní odkazy.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska,
Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie,
Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



1 Předmět normy
Tato evropská norma specifikuje požadavky pro strojově vyráběné (tkané, všívané, pletené, vpichované,
vločkované, pojené, ručně všívané) kusové koberce a běhouny, včetně klasifikace podle intenzity
používání a podle komfortu.

Tato evropská norma neplatí pro ručně vázané kusové koberce, vchodové rohože nebo koupelnové
předložky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


