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Velké Žemosekv I84.4|2 0| Litoměřice

Podle $ 13, ztíkona č. 2211997 sb.' o technických poádavcích na výrobky, v platném znění a
v souladu s $ 5, nařizení vlády č. 190/2002 Sb., v platném zněni

vydává

ES_PROHLASENIOSHODE
na výrobky

odvodňovací žIábkl pro dopravní apěšíplochy
dle CSN EN 1433:2003

obchodní nrizev:

Štěrbinové trouby, třídy D 400, typu I, profilu l, II, lll, Iv, V a T

určené pro

odvodnění zpevněných dopravnich a pěšich ploch, zpevněných kajnic a zpevněných
parkovacích ploch všech druhů silničních vozidel

výrobce prohlašuje, že výše uv€dené typy výrobků odpovídaji poádavkům normy ČsN EN
l433:2003 a TKP kap. l8, a že výrobekje za podminek obvyklého použiti bezpečný.

Posouzení shody pÍovedI certifikačni oÍgán, TEcHNICKÝ A zKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNi
PRÁHA' s.p.' Pobočka 0500 - Předměřice nad Labem. K posouzeni se vztahuji nás|edující
dokumenty:

Protokol č' Io2o.cPD-osoo1312| o zkoušce typu výrobku, ze dne |'4.2005, \,}dal TzÚs Prah4 s.p.'
AO 204r

Protokol č' l02o-CPD.o5o0 | 6263 o počátečni zkoušce typu yýrobku, ze dne 15.l.2o08, \ydal TZÚs
Praha, s.p., AO 204, NO 1020;

Protoko| č. | 020-cPD-0500l4026 o zkoušce tyPu výrobku, ze dne 14'10.2005, vyda| TzUs Prah4
s.p., AO 204, NO 1020;

Protoko| č. |020-cPD-0500l7l23 o pďáteční zkoušce typu Úrobku, z€ dne lE'| l.200E. rydal TZUS
Praha, s.p., AO 204, NO 1020;

Protoko| č. | 020.cPD-o50o ] 725l o počáteěni zkoušce typu \.ýrobku, ze dne 5.2.2009. vyda| TZUS
Praha, s.p., AO 204, NO 1020;

certifikát č. 050-o l7253 o shodě vlastnosti s poŽdavky konkretizovanými ČsN EN | 433:2oo2 a TKP
kap. |8, ze dn € 4'3.2009, s p|atností do 3 |' | |.20l |. rydal TZUS Praha, s.p., co ]00l;

Certifikát č' o50.ol77o8 o shodě vlastností s poŽadavky konkretizovanými ČsN EN t433:2oo2 a TP
152:200| ' ze dne 2| '9.2009 s platností do ]0'9.20I2. ryda| TzÚs Praha. s'p.. co J00 |;

certifikát č. 050-0|6397 o shodě v|astnos1í s pofudavky konkÍetizovanými ČsN EN ]433:2002, ze
dne ló' l.2008 s p|amosli do ]0' |.20 | l. vyda| TzUs Praha. s'p'. co 300 |;

výrobce má zaved€n a certií]kován systém managementu jakosti pod|e poŽ'davkú

požadavkyje stvrz€n cenifikatem č' l548/2008' vydaným TzUs PRAHA' s'p', co

t ě j ka
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