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PRoHLÁŠenío sHoDĚ

podle $ í3 odst.2zákona ě. 22I1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále Zákon)
ldentifikační údaie o qýrobci/ dovozci:

_ obchodní jméno:
SchÚring Česká republika spol. s"r'o.
Na LouŽi2;280 02 ovčáry
- sídlo:
_ identifikačníěíslo:lČ:62959735
* místo výroby:
Německo
Zahraniční výrobce:

_ obchodníjméno:SchÚring GmbH u' Co., Fenstertechnologie
Langbaurghstr. 3; D-53842 Troisdorf-Spich
- sídlo;
* místo uýroby:
Německo

KG

ldentifikaění údaJe o výrobku:

_ název:
- ýpové označení'varianty:

Zadlabávací rohová zástrč
27 .020'00;27

'021.00,27.022.00

Popis a určenívýrobku (výrobcem, popř. dovozcem určený úěel použitíve stavbě):

_

pro zajiŠtěnídveřníhokřídla u dvoukřídlých dveří bez středního sloupku pomocí rozvorových tyčí.

Úo4 o použitémzpůsobu posouzení shody, identifikační údaje dokladů o zkouškách a

posouzení shody:
* s 5 nařízenívlády 16312002 sb., kteným se stanovítechnické poŽadavky na vybrané stavební
uýrobky' ve znění nařízení vlády č' 312/2005 sb'
- Protokolo zkoušce č.30-6217

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

_
*
-

Čsrr 16 6011:1992
ČsN 16 6014:1992
Zákon č.2211997 Sb., o technických poŽadavcích na qýrobky a o změně a doplněnÍ něktených
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády ě.16312002 Sb., kteým se stanoví technické poŽadavky na vybrané stavební
yýrobky' ve znění nařízenívlády č. 312/2005 sb.
Stavební technické osvědčeníč'

Úo4e o autorizované osobě, pokud vydala stavebnÍ technické osvědčenínebo se podílela na
posuzování shody, evid. čísloa datum vydání jejího nálezu:

- obchodníjméno:

Strojírenský zkušební ústav, státní podník
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sídlo:
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Hudcova 56b,621 00 BRNO

odštěpný závod2

lČ:

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

čísloautorizované osoby:

AO 202

Stavební technické osvědčeníČ.
Závěreč,ný protokol č" 30-6217

Certifikát č. J-30-20070-07

Potvrzujeme na vlastníodpovědnost, Že vlastnosti výrobku/ů specifikovanéholných v tomto prohlášení

splňují základni poŽadavky podle nařízenívlády Ó. 16312002 Sb.' kteým se stanoví technické
poŽadavky na vybrané stavební qýrobky, ve znění nařízení vlády č. 31212005 Sb., Že výrobek je za
podmÍnek obvyklého (resp. qýrobcem/dovozcem určeného) pouŽití bezpeČný a Že byla přijata opatření

k zabezpečeníshody vŠech uýrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními
poŽadavky'

Datum a místo vydání prohlášenío shodě:

V ovčárech
Jméno a funkce odpovědné osoby qýpbce

dne 29.7.2008
/

dovozce Jiří Daniel/jednatel

