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Ičo 4,|28,1586' D|Č cz4l28.7 586

VeIké Žemoseky |84, 4|2 0| Litoméřice

Podle $ l3' zíkona č. 22ll997 sb., o technických poádavcích na qýrobky, v platném znění a
v souladu s $ 5, nďízení vlády č. 190/2002 Sb'' v platném znění

vydává

ES_PRoHLÁŠBNÍosHooĚ
na výrobky

odvodňovací ž|ábky pro dopravní apěší plochy
dle CSN EN 1433:2003

ubchodní název:

Štěrbinové trouby, třidy F 9oo, typu I, profilu I' II, lII a tV

určené pro

odvodnění zpevněných dopravních ploch a ploch se zv|áště vysokým zatižením - letiště
Výrobce prohlďuje, že výše uvedené typy výrobků ďPovídají požldavkům normy ČsN EN

| 433:2002 a TKP kap' | 8, a že výrobek je za Podmínek obvyk|ého použití bezpečný.
Posouzení shody proved| certifikaění org.ín, TEcHNtcKÝ A ZKUŠEBNí ÚsTAv STAVEBNÍ

PRAHA' s.p., Pobočka 0500 - Předměřice nad Labem. K posouzení se váahují následující
dokumenty:

Protoko| č. l020.cPD-0500l3|22 o zkoušce typu Úrobku, ze dne l.4.2oo5, vyda| TzÚs Prah4 s.p.'
Áo 204;

Přotokol č. I020.cPD.0500l7l23 o zkoušce typu výrobku, ze
s.p., AO 204;

Protokol č. l020-cPD.0500i7|24 o zkoušce typu výrobku, ze
s.p., AO 204;

dne l8'l1.2008, vydal TzÚs Praha,

dne 24.| 1.2008, vydal TZÚs PÍaha'

ceíifikát č. 050-0l7l ó6 o shodě v|astností s poŽ2davky konkrelizovanými csN EN l433:2oo2 a TKP
kap .  l 8 ,  zedne24 . l l ' 2008 , sp |a tnos t ído]o ' I l . 2o I l , vyda|TzÚsP raha , s .p . , coJoo l ;

certifikát č. 050.0| 7708 o shodě v|astností s požadavky konkŤetizovanými ČsN EN 1433:2002 aTP
|52i200|,ze dne 21.9.2009 s p|atností do 3o.9.2ol2, vydal TZÚs PÍah4 s.p., co 3o0|;

Výrobce má zaveden a certifikován systém mana8ementu jakosti pod|e poádavků ČsN EN
ISo 900l:200l' kteďm zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh stechnickou
dokumentací. Soulad s poádavky je stvrzen certifikátem č' |548/2008, vydaným TZÚs PRAFA,
s.p., CO 3001.

Ve Velkých Žemosekách, dne l9' l0.2009

atě
lečnosti

ka


