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Podle $ l3, zákona č. 22/|99'l sb., o techÍnckých požadavcích na 1foobky, v platném z-něni a

v souladu s $ 5, nařízení vlády č. 190/2002 Sb., v platném zrěni
a v souladu s poádavky směmice EU o stavebních výrobcích 89/109/EHS

vydává

ES_PROHLASENIOSHODE
na výrobky

odvodňovací žláblq pro dopravní apěší plochy
ďe ČsN EN 1433:2003

obchodní niázev:

Štěrbinové třouby, třídy D 400, ýpu I, profilu I, II, I, Iv, v a T

určené pro

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

Výrobce pÍohlašuje' že výše uvealené typy \'ýrobků odpovídají požadavkům no..y ČsN EN
! 433:2003 a TKP kap. 18, a Že výrobek je za podmínek ob\'yk]ého použjtí bezpečný.

Posouzení shody provedl cert'fikační orgán, TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNí
PRAHA, s.p., Pobočka 0500 - Předměřice nad Labem. K posouzení se vztahuji následující

dokumenty:

Protokol č. t 020_CPD-o5oo 13121 o zkoušce typu výrobku, ze dne l.4'2o05,\'Tdal TZÚs Praha- s'p'.

AO 204.

Protokot č' 1o20-cPD'o50o16263 o počáteční zkoušc€ typu lýrobku, ze dne 15.l.20o8. rydal TzÚs
Praha, s.p., AO 204, NO 1020;

Protokol č' l02o{PD-o5ool4o26 o zkoušce typu výrobku, z,e dne 14.10'2005, vydal TZÚs Praha,

s.p., AO 204, NO 1020;

Protokol č' 1o2o-cPD-050o17123 o počátečni zkoušce typu výrobku, ze dne l8.1 l.2008, \rydat IZÚS
Praha, s.p., AO 204, NO 1020i

Protokol č. l o20-cPD-o5o01?251 o počátečni zkoušc€ typu v:ýrobku ' ze dne 5 -2-2o0g' rydal TZÚ s
Praha, s.p., AO 204, NO 1020;

certifikát č' o5o-ol8685 o shodě vlastností s požadavky konkretizovanými ČsN EN 1433:2oo3 a TKP
kap. 18, z€ dne l5'3.201l, s platností do 3l.3.2014, vydal TZUS Praha' s.p., co 3001;

ceÍtifikát č. o5o-o177o8 o shodě vlastností s poŽadsv(y konketizovanými ČsN EN 1433:2003 a TP
152:200| 

' 
ze dne 2|.9.2009 s platností do 30.9.2012' lydal TZUS Praha, s.p., co 300l;

Certifikát č. 050-0]8603 o shodě vlastností s požadavky konkÍetizovanými ČsN EN 1433:2003, 'e
dne 28.1.201 1 s platností do 3l.l '20l4, }ydal TZÚs PÍah4 s'p', co 300t;
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