
Velké Zemosekv I84. 4I2 01 Litoměřice
Podle $ 13' zžl<ona č. 2211997 Sb., o techických

požadavcích na výrobky, v platném znění a v souladu s $ 5, nařízení vlády č. 190/2002 Sb.'
v platném znění

vydává

ES-PROHLASENIOSHODE
na výrobky

odvodňovaci žIábky pÍo dopravní a pěší plochy
ďe ČSN EN 1433:2003

obchodní nazev:

Stěrbinové trouby, třídy D 400' typu I, profilu I, II' III' IV' V a T

určené pro

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

Výrobce prohlašuje, že výše uvedené typy výrobků odpovídaji poŽadavkům normy ČSN EN
1433:2003 a TKP kap. l8' a že výrobekje za podmínek obvyklého použití bezpečný.

Posouzení shody provedl certifikační orgán, TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ Úsrav STAVEBNÍ
PRAHA' s.p., Pobočka 0500 - Předměřice nad Labem. K posouzení se váahují následující
dokumený:

Protokol č. 1020-CPD-050013l21 o zkoušce typu qirobku, ze dne l.4.2005. v1'daI TZÚS Praha. s.p.,
4O204:'

Protokol č. l020.CPD-0500ló263 o počáteční Zkoušce typu výrobku, ze dne 15.l.2008, vydal TZÚS
Pralia, s.p., AO 204, NO 1020;

Protoko| č. l020-CPD-0500l4026 o zkoušce q'pu výrobku, ze dne l4.l0.2005. vyda| TZÚS Praha,
s.p.,  AO 204, NO 1020;

Protoko| č. l020-CPD-0500l7l23 o počáteční zkoušce ýpu výrobku, ze dne l8.1l.2008, vydal TZÚS
Praha, s.p., AO 204, NO 1020;

Protokol č. 1020-cPD-050017251 o počáteční zkoušce ýpu výrobku, ze ďle 5.2.2009, vydal TZÚS
Praha, s.p., AO 204, NO 1020;

Certifikát č' 050-0l7253 o shodě vlastností s požadavky konkretizovaným i CSN EN l43]:2002. TKP
kap. l8 a TP l52:200l,  ze dne 4.3 '2009, s platností do 31.3.20Il '  vyda| TZUS Praha. s.p..  Co
3001  ;

certifikát č. 050-0l6320 o shodě vlastností s požadavky konkretizovanými Čstrt Etrt t+::;zool a TP l52:2o0l,
ze dne 26.| |.200,7 s platností do 30.1l.20l0' lydal TZUS Praha, s.p., co 300l;

Zpráva o doh|edu na certifikovaným výrobkem č. o5o-ol6867, ze dne 6.9.2008, vyda| TZUS Praha, s'p', co
300 r .

výrobce má zaveden a certifikován systém managementu jakosti pod]e pozadavků ČsN EN

\7cs'srrou CS - BETON s.r.o.
IČo 47 287 586, DIČ CZ47287 586

ISO
l d s9001:200l' kteým zabezpečuje shodu všech ýrobků uváděných na trh s technickou dokuJn

poŽadavk) je stvrzen cen ifikárim Č. | 548 2oo8. 
,\) 

danym TZÚš PRA HA. s.n.. cs ] oo1,,/ 
/, t

Ve Velkých Žernosekách, dne 4.3.2009 
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900l;200|. kterym zabezpeČuje shodu vŠech qrobků uráděnjch na trh s technicl 'ou dolrrJnentaci.
poŽadavkyje Stvrzen cefiifikátem č. l548/2008, lydaným TzÚs PRAHA, s.p., CQ 300l
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