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Podle $ l3, zá.kona č. 22ll997 sb.. o technických požadavcich na výŤobky' v platném znění a
v souladu s s 5' nďizení vlrídy č. 190/2002 Sb'' v platném zněni

vydává

ES_PROHLASENIOSHODE
na výrobky

odvodňovací Ž|ábkl pro dopravní a pěší plochy
dle CSN EN 1433:2003

obchodní niizev:
Štěrbinové touby, třidy D 400, typu I' profilu l' ll, III' IV' V a T

učené pro

odvodnění zpevněných dopravních a pěších ploch, zpevněných krajnic a zpevněných
parkovacich ploch všech druhů silničních vozidel

Výrobce pÍoh|ašuje' ž€ výše uvedené typy výrobků odpovídají požadavkům normy ČsN EN
| 4]3:2003 a TKP kap' I E' a fu výrobek je za podminek obvyk|ého použití b€zpečný.

Posouzení shody provedI ceíifikační orgán. TECHN|CKÝ A zKUŠEBNÍ ÚsTAv sTAVEBNÍ
PRAHA, s.p., Poboěka 0500 . Předměřice nad Labem. K posouzení se vztahuji nás|edující
dokumenty:

PÍotoko| č' lo2o.cPD.o500l3l2l o zkoušce typu výÍobku, ze dDe l.4.2oo5' vydat TZÚs Praha- s.p.,
AO 204].

Protoko| č. | 020.cPD-050o l ó2ó3 o počátďní zkoušce typu uýrobku, ze dne |5.l .2o0E, !yda| IZÚ s
Praha, s.p., AO 204, NO 1020;

Protoko| č. | 02o{PD-0500l402ó o zkoušce typu výrobku' ze dne |4.l0.2o05, vyda| tzÚs prata
s.p.. AO 204, NO 1020;

Protoko| č. |020{PD-0500l7l23 o pďáteční zkoušce typu yýrobku' ze dne |6.I l.2006. !rydal TzUs
Praha, s.p., AO 204, NO 1020;

Protoko| č. | 02o{PD.05oo 1725 | o poěátďni zkoušce q?u výÍobku, ze dne 5.2.2oo9, vydal TzÚs
Praha, s.p., AO 204, NO 1020;

certifikát č. 05o-ol7253 o shodě v|astností s poiádavky konkfetizovanými ČsN EN l433:2oo2 a TKP
kap .  l E ,  zedne4 .3 .2009 , sp l a tnos t i do3 l . l l . 20 l l . vyda lTZUSPraha , s .p . ,CO300 l ;

zpráva o dohledu na ceňifikovaným výrobkem ě.050.0|1102' ze dne20.|0.2009, vydaI TZUs Praha'
s.p., AO 204;

Ceítifikát č. 050.0l7708 o shodě v|astností s požadavky konkretizovanými ČsN EN |433:2002 aTP
l52t20ol, ze dne 21.9.2009 s platnosti do 30.9.2012, vydal TZUS Praha. s.p.. co 3001;

CeÍtifikát č' o5o-oló39? o shodě vlastností s poŽdavky konkretimvanými ČsN EN l433:2oo2, ze
dne |ó. l.2008 s p|ahosl i do ]0' t.20 | 1. vydal TzUs Praha. s'p.. co 300|:

VýTobce má zaveden a ceíifikován systém managemenfu jakosti pod|e požadavků čsN EN lso
900l:200|' kt€rýn zab€zp€čuje shodu všech Yýmbků uváděných na trh s technickou dolrqm€ntací.
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