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Velké Žernoseky t84,4I2 01 Litoměřice

Podle $ 13' zákona ě.22l|997 Sb.' o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a
v souladu s $ 5' nařízení vlády č,. 19012002 Sb.' v platném znéni

vydává
, \ / /

ES -PROHLASENI O SHODE
na výrobky

odvodňovací ŽIábky pro dopravni a pěší plochy
dle CSN EN 1433:2003

obchodní název',

Štěrbinové trouby, třídy D 400, typu I, proťrlu I, III, IV a T

urěené pro

odvodnění zpevněných dopravních a pěších ploch' zpevněných krajnic a zpevněných
parkovacích ploch všech druhů silničních vozidel

Výrobce prohlašuje, že ýše uvedené ýpy výrobků odpovídají požadavkům normy ČsN BN
|433:2003 aTP |52:2001 a TKP kap. 18' a že výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný.

Posouzení shody provedl certifikaění orgán, TECHNICKÝ a zruŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ
PRAHA, S.P., Pobočka 0500 - Předměřice nad Labem. K posouzení se vztahují následující
dokumenty:

Protokol č. 1020-CPD-050013121 o zkoušce typu qýrobku' ze dne |.4.2oO5, vydal TZÚS Praha, s.p.,
AO 204:'

Protokol č. 1020-CPD-050016263 o počáteční zkoušce ýpu výrobku, ze dne l5.1.2008, vyda| TZÚS
Praha, s.p., AO 204, NO 1020;

Protoko| č. l020-CPD-050014026 o zkoušce typu výrobku' ze dne l4.l0'2005, vydal TZÚS Praha,
s.p., AO 204, NO 1020;

Certifikát č.050-016644 o shodě v|astností spožadavky konkretizovanými CSN EN |433'2003 aTP
152:200| a TKP kap. 18, ze dne29'04.2008, s platností do30.4.201l' vyda| TZUS Praha, s.p., Co
300  l ;

Certifikát č. 050-016320 o shodě vlastností s požadavky konkretizovanými cSN EN |433:2003 aTP
152:200|,ze dne26.1|'2007 s platností do 30.1|.2010, vydal TZUS Praha, s.p', co 3001;

Zpráva o dohledu na certifikovaným výrobkem č. 050-0l6367 , ze dne 26.1| .2007 , vyda| TZÚS Praha,
s .p. ,  CO 3001.

Výrobce má zaveden a certifikován systém managementu jakosti podle požadavků ČSN pN
1So 9001:2001, kteým zabezpeěuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou
dokumentací. Sou|ad s požadavky je stvrzen certifikátem č. 1548l2OO8, vydaným TZÚs PRAHA'
s .p. ,  CO 3001.
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