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PROHLASENI O SHODE
podle $ 13 odst.2zákona ě. 22I1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějšÍch předpisů (dále Zákon}

ldentifikační údaje o výrobci

dovozci:

/

_ obchodníjméno:Schtiring Česká republika spol. s.r'o.
Na LouŽi 2;280 02 ovčáry
- sídlo:
lČ. 62959735
- identifikačníčíslo:
Německo
- místo uýroby:
Zahraničnívýrobce:

- obchodní jméno:
_ sídlo:
_ místo qýroby:

CARL FUHR GmbH u. Co' KG
Carl-Fuhr-Strasse. 12; D42579 Heiligenhaus
Německo

Identifikačníúdaje o rr'ýrobku:

_ název'.
- ýpové označení,varianty:

Uzávěr domovních dveří

ZV550P; 7l.1560,zv570'DV450'RV150,RV160'RV170,RVL'ZV-A

Popis a určenív'ýrobku {výrobcem, popř. dovozcem určený úěel použitíve stavbě):

-

pro zakování do vstupních dveří veřejných budov, bytů, kanceláří, objektů apod'

Úoa; o použitémzpůsobu posouzení shody, identifikační údaje dokladů o zkouškách a

posouzení shody:
* s 5 nařízenívlády 163/2002 sb.' kteným se stanoví technické poŽadavky na vybrané stavební
výrobky, ve znění nařízenívlády č. 31212005 Sb.
* Protokol o zkoušce ě' 30-5198

odkaz na určenénormy' technické předpisy' stavební technické osvědčení, které byly použity
při posouzení shody:

_
_
*
-

Čstt 16 6014:1992
Čstt
Zákon č.2211997 Sb., o technických poŽadavcích na výrobky a o změně a doplnění někteqých
zákonů, ve znění pozdějŠích předpisů
Nařízenívlády č' 16312002 Sb'' kteným se stanovítechnické poŽadavky na vybrané stavební
qýrobky, ve znění naťízenivlády č' 31212005 sb.
Stavební technické osvědčení č.

Úa4e o autorizované osobě, pokud vydala stavební technické osvěděení nebo se podÍlela na
posuzování shody, evid. čísloa datum vydání jejího nálezu:

_ obchodníjméno:

Strojírenský zkuŠebníÚstav, státní podnik
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Hudcova 56b,621 00 BRNO

sídlo:

odštěpný závod 2

lČ:

Tovární 5,466 21 JABLONEC NAD NlSoU, Česká republika
00001490

čísloautorizované osoby:

pio202

Stavební technické osvědČení č.
Závěrečný protokol č. 30-5198
Certifikát Č. J-30-20067-06

Pgtvq9jeme na vlastní odpovědnost, Že vlastnosti rnýrobku/ů specifikovanéhoiných v tomto prohláŠení

spluií základní poŽadavky podle nařízení vlády č' 163/2002 sb., kteým se stanoví technické
poŽadavky

1a vybraný stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312t2Óo5 Sb., Že uýrobek je za
podmínek obvyklého (resp. výrobcem/dovozcem urČeného)pouŽiií bezpečný a Že byla prijata opátreni
k zabezpečeníshody všech výrobků uváděných na trh s technickou'dokůmentaci a só základnÍmi
poŽadavky.
Datum a místo vydáníprohlášenío shodě:

V ovčárech

dne 29.7.2008

Jméno a funkce odpovědnépsqby r'nýrobcel
Podpis
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Vozce JiřÍ Daniel/jednatel

