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Velké Žemoseky l84' 412 0l Litoměřice

Podle !i l3, zákona č. 2211997 sb., o technických poŽadavcích na výIobky, v platném znění a
v souladu s $ 5' nďizení vlády č. 190/2002 Sb.' v platném znění

a v souladu s poŽadavky směmice EU o stavebnich výrobcích 89/109/EHS

vydává

ES-PROHLASENIOSHODE
na výrobky

odvodňovací žlábky pro dopravní apěší plochy
dte ČsN EN 1433:2003

obchodní nrázev:

ŠtěIbinové trouby' třídy D 400, typu I, profilu I, II' IIl' Iv, V a T
určené pro

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

výrobce prohlašuje, že výše uvedené q,py výrobků odpovídaji poŽadavkům normy Čsl eN
] 43 3 :2003 a TK P kap. 1 8, a že výrobek je za podm inek obvyklého použití bezpečný.

Posouzení shody provedl ceÍtifikační org.in, TECHNlcKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚsTAv STAVEBNi
PRAHA, s-p', Pobočka 0500 - Předměřice nad Labem' K posouzení se váahují následujíci
dokumenty:

Protoko] č. l020-CPD_050013]2l o zkoušce typu výřobku' ze dne ].4.2005, vydal TZÚs Praha, s'p 
'AO 204;

Protokol č. ] 020-cPD-0500 ] ó2ó3 o počáteční zkoušce typu výřobku, ze dne l5'1.2008, vydal TZÚs
Praha, s.p., AO 204, NO 1020;

Protokol č. 1020_CPD-0500I4026 o zkoušce typu výrobku, ze dne l4']0.20o5, vydal TZÚs Prah4
s.p., AO 204, NO 1020;

Protokolč']020_CPD-0500l7]2]opočátečnízkoušcetypuvýrobku,zedn€l8'll.2oo8,Vydal TZÚs
Praha, s.p., AO 204, NO 1020;

Protokol č' 1020-cPD-050017251 o počát€ční zkoušce typu výrobku' ze dne 5 '2'2009, vydal TZUS
Praha, s.p., AO 204, NO 1020;

certifikát č' 050-0] 7253 o shodě vlastnosti s pozadavky konkretizovanimi ČsN EN ] 433:2003 a TKP
kap. l8, zedne4.3.2009,splatnostído3l.ll'20ll.q/dalTZUsPraha.s'p',co]o01;

ceítiÍ]kát č. 050-017708 o shodě v|astností s požadavky konkÍetizovanými ČsN EN ]433:2003 a TP
152200l' ze dne 21'9.2009 s platnosti do 30'9.2o l2, vydal TZÚs Praha, s'p., co 3o01;

certifikát č. 050-018603 o shodě vlastností s poádavky konkretizovanými ČsN eN l+:::zoo:, 'edne 28- I'20l 1 s platností do 30. ]'20]4, vydal TZUS Praha, s'p., co 3oo] ;

VýÍobce má zav€d€n a ceřtifikován syýém managementu jakosti podl€ požadavků ČSN EN lso 90ol.


