Strana

1

(2

PRoHLÁšenío sHoDĚ

podle
$ 13 odst.2zákona č. 22l1997 Sb., o technických poŽadavcích
_
na v1irobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozděiších předpisů (dále Zákon)
ldentifikační údaje o výrobci

/

dovozci:

- obchodníjméno:SchÚring Česká republika spol. s.r.o.
Na LouŽi2;28o 02 ovráry
sídlo:
lČ: 62959735
identifikaČníčíslo:
Německo
- místo výroby:
ZahraničnÍvýrobce:

- obchodní jméno:
* sídlo:
- místo výroby:

SchÚring GmbH u. Co KG

Langbaurgstr' 3; D-53842 Troisdoď_Spich

ldentifikaění údaje o výrobku:

_ název'.
_ typové označení,varianty:

vrchní dveřní kování bezpečnostnípro vloŽku

Colorplus; MTS; FT 25; HT35; objekt Prestige; Classic art

Popis a určenívýrobltu (výrobcem, popř. dovozcem urěený účelpouŽití ve stavbě):
* pouŽití pro vchodové ivedlejšídveře
Úaa; o použitémzpůsobu posouzení shody, identifikační údaie dokladů o zkouškách a

posouzení shody:

-

12 zákona é.2211997' nařízenívlády 163/2002 sb., kteým se stanoví technické poŽadavky na
vyorané stavební qýrobky, ve znění nařÍzení vlády č. 31212005 sb.
Protokol ozkoušce č. 30-6055

s

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

_EN
_
_
_

Čstl ..'......
Zákon č.2211997 Sb'' o technických poŽadavcích na výrobky a o změně a doplnění někteých
zákonů, ve znění pozdějŠÍchpředpisů
Nařízení vlády c. ioepÓoz Sb., kterým se stanoví technické poŽadavky na vybrané stavební
výrobky, ve znění nařízenívlády č. 31212005 sb.

Stavební technické osvědčeníč' sTo'30-20197_06
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Úoa;e o autorizovanó osobě, pokud vydala stavébnítechnické osvěděení nobo se podílela na
posuzování shody, evid. čísloa datum vydání|ejího nálezu:

*

Strojírenský zkušební ústav, státní podnik

obchodní jméno:

Hudcova 56b,621 00 BRNO

sídlo:

*
*

odštěpný

závcd2

Továiní-5, 46621 JABLONEC NAD
00001490

lČ:

ěíslo autorizované

osoby:

Nlsou, Česká republika

Ao 202

stavební technické osvěděení č. sTo 30-20197-06

*

Závěrečný protokolě' 30€055
CertiÍikát č' J-30-20262-06

Fotvrzujeme na vlastníodpovědnost, Že vlastnostirnýrobkulů specifikovaného/ných v tomto prohlášení
splňují základní poŽadavky podle nařízení vlády č. 163n0a2 Sb., kterým se stanoví technické
poŽadavky na vybrané stavební výrobky, Ve znění nařízení vlády č' 312Í2aa5 $b", Že výrobek je za
podmínek obvyklého (resp. qýrobcem/dovozcem určeného) pouŽití bezpečný a Že byla přijata opatření
k zabezpeČení shody všech výrobkŮ uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními
poŽadavky.

Datum a mÍsto vydáníprohláŠenío shodě:

V

dne: 29.7.2008

ovčárech

Jméno a funkce_odpovědné osoby výra$rt1dovozce: Jiří Daniel

Podpis

7.*( o*é7

--#^wryr$.*1:.:"=XÁ-sPot.sB'o

r"ť,ží?yř!žpá;:;"&;bffi\:
Li7,y;"*;:*"řffnLu
CŽ6295gňi

o

-

jednatel

