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Velké Žemoseky |84' 4|2 0| Litoměřice

Pod le s l 3 ' ákona č. 22l l 997 sb., o techn ických požadavcích na výrobky, v platném zněn í a v sou |adu
s $ 5, nařízení v|ády č' |90/2002 sb., v p|atném mění

vyd^vá

ES_PROHLASENIOSHODE
na v'iÍobky

betonové tvámice
dle CSN EN 771-3

obchodni název:

Tvrímice štioaná. Tvámice zdící

určené pro

zhotovování zdiva obyčejného omitaného, neomítaného zdiva vnitřnich nebo vnějších stěn nosných
a nenosných konstrukcí v pozemních a inženýrských stavbách

výrobce pÍoh|ašuje, že {ýše uvedené typy výrobkú odpovídají poŽadavkům normy ČsN EN 77 | -3
a výÍob€k je za podmínek obvyk|ého použiti bezpečný.

výrobce přijal opatření v úrovni systému managementu jakosti pod|e ČsN EN Iso 90o l:2oo l a dop|ni|
o PoŽádavky kapito|y 8.3' normy ČsN EN 77l-].

Posouzení shody provedl certifikačn i oÍ8án, TEcHNIcKÝ A ZKUŠEBNi ÚsTAv STAVEBNi
PRAHA' s.p.' Poboěka 0500 - Předměřice nad Labem. K posouzení se vztahují nás|edující dokuÍnenty:

Protoko| č' 050-0l3l58 o počáteční zkoušc€ typu výrobku: betonová tvámice štípaná, ze dne 25.3'2005,
vydal TzUs Praha, s.p. ' AZL č.l0l8'6

Protokol ě' 050.0]3195 o počáteční zkoušce typu výÍobku: betonová tvámice zdicí, E dne 6.4.2005,
vydalTzUs Praha, s.p., AZL č.|0l6'ó '

zpráva o doh|edu č. 050-017916 nad certifikovaným výrobkem, ze dne 16.12.2009, !yda| TzÚs
PRAHA s.p.' co č. 300|;

Certifikát č. o5o.0| 79l7 na \.ýrobek: Betonové tvámice' podb ČsN EN 77 |-3.2oo4, zb dne | ó. | 2.2oo9'
s platnosti do 3l 'l2.20l0' !yda| TzUs PÍaha, s'p'' co 300| '

Výrobce má zaveden a certifikován systém mana8ementu jakosti pod|e požadavků ČsN EN
lso 900l:200| ' kleďm zabezpečuje shodu všech výÍobkú uváděných na trh s technickou dokumentací.
soulad s poŽadavkyje stvrzen certifikátem ě. l548/2008, vydaným TzUs PRÁžrn s'p', cp 300l.
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