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Podle $ l3, zákona č. z2l1997 sb, o technických poŽadavcích na v,ýrobky, v platném Znění a
v souladu s $ 5, nařízení vlády č. l90/2002 Sb., v platném znění

vydává

ES-PROHLASENIOSHODE
na výrobky

odvodňovací ŽIábIq pro dopravní a pěší plochy
ďe ČSN EN 1433:2003

obchodní název:

Štěrbinové 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 výši uvedené typy výrobků odpovídají poŽadavkům normy ČSN EN
L433:2003 a TKP kap. l 8, a Že výrobek je za podmínek obvyklého pouŽití bezpečný.

Posouzení shody provedl certifikační orgán, TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ Úsrnv STAVEBNÍ
PRAHA, s.p., Pobočka 0500 - Předměřice nad Labem. K posouzení se vaahují následující
dokumenty:

Protokol č. l020-CPD-0500l3l2l o zkoušce typu výrobku, ze dne |.4.2005, vydal TZÚS Prah4 s'p.,
AO 204:

Protokol č. l020-CPD-0500l6263 o počáteční zkoušce typu výrobku, ze dne l5.l.2008, vydal TZUS
Praha, s.p., AO 204, NO 1020;

Protokol č. l020_CPD-0500l4026 o zkoušce ýpu výrobku, ze dne l4.l0.2005, vydal TZUS Praha,
s.p.. AO 204. NO 1020:

Protokol č. l020-CPD-0500l7l23 o po{áteční zkoušce ýpu ýrobku, ze dne l8.ll.2008, vydal TZUS
Praha, s.p., AO 204, NO 1020;

Protokol č. l020-CPD-0500I725l o počáteční zkoušce ýpu výrobku' ze dne 5.2.2009, vydal TZUS
Praha, s.p., AO 204, NO 1020;

Certifikát č. 05o-0l'l253 o shodě vlastností s poŽadavky konkretizovanými ČsN r'N 1433:2002 aTKP
kap. l8' zedne4.3.2009,splatnostído3l.ll.201l,vydal TZUS Praha, s.p., Co 3001;

Zpráva o dohledu č.050-018369 nad certifikovaným výrobkem, ze dne29.9.2010, vydal TZUS Praha,
s.p., CO 3001;

certifikát č. 050_0l7708 o shodě vlastností s požadavky konkretizovanými ČSN EN 1433:2002 aTP
152.200l, ze dne 2l.9.2009 s platností do 30.9 'Z0l2, vydal TZUS Praha, s.p., co 300l;

Zpráva o dohledu č. 050-018377 nad certifikovaným výrobkem, ze dne l3.9.2010, vydal TZUS Praha,
s.p.. CO 3001 :

Cerdfikát č. 050-016397 o shodě vlastností s poŽadavky konkretizovanými CsN EN 1433:2002, ze
dne l6.l.2008 s platností do 30.l.2011' lrydal TZUS Praha, s.p., co 300l;

Zpráva o dohledu č. 050-018375 nad certifikovaným výrobkem, ze dne 20.9 '2010, vydal TZÚS Praha,
s.p., CO 3001;

Výrobce má zaveden a certifikován systém managementu jakosti pod|e požadavků ČSN EN lso 9oo l'
kterým zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na tlh s technickou dokumentaci' Soulad s poŽadav;,ky je
stvrzen certifikátem č' |548/2oo8. vydaným TZÚs PRAHA. s.p.. Co 3o0l. -" ), ď'^ /"
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