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Veké Žemosekv |84. 4|2 0| Litoměrrce

Podle $ 13' zákona č' 22/1997 sb',o Íechnických pofudavcích na výrobky, v platném znění a
v souladu s $ 5, nařízení vlády č. 190/2002 sb., v platném znění

lryd.ává

ES_PROHLASENI O SHODE
na výrobky

odvodňovací ž|ábL{y pro dopra\.ní apěší plochy
dle CSN EN 1433:2003

obchodní název:

Štěrbinové trouby' třídy F 900, typu I, profilu I' II, III a IV

ulčené prc

odvodnění zpevněných dopra\.ních ploch a ploch se zvláště vysokým zatížením - letiště

Výrobce prohlašuje, že \.ýše uvedené typy výrobků odpovídají poádavkům normy ČsN EN
1433:2002 a TKP kap. l8' a že \"ýrobekje za podmínek oblyklého použití bezpečný'

Posou,,eni shod} provedI ceíif ikační orgán. TEc|tN|cKÝ A zKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ
PRAřIA, s.p., Pobďka 0500 . Předměřice nad Labem' K posouzení se váahují následujíci
dokumenty:

Protokol č. l020-cPD-0500l3l22 o zkoušce typu \.Íobku, ze dne l.4.2005, \yda| TZUS Prah4 s.p.,
AO 204:

Protokol č. 1o2o-cPD-o5o0l7l23 o zkoušce typu výrobku, ze dne l8.l l.2oo8, vyda| TzÚs Prah4
s.p., AO 204;

Protokol č. lo2o-cPD-0500l7l24 o zkoušce typu výrobku, ze dne 24.I t.20o8, vyda| TZUS Prah4
s.p., AO 204;

certifikát č. o5o-0 | 7 | 66 o shodě vlastností s požádavky konkretizovanými ÓsN EN |433:2002 a.ÍKP
kap .  18 ,  zedne24 ' ] l . 2008 , sp l a tnos t ído]o ' l | . 2o l l , vyda|TZUSPraha , s .p ' , co300 l ;

ZpÍáva o doh|edu na certifikovaným výrobkem č. 050.017789, ze dne 23'l0.2009, vyda| TZÚs Praia.
s.p., AO 204;

CeÍtifikát ě. o5o-o|7708 o shodě vlastností s poadavky konkretizovanými ČsN EN |433|2ooz aTP
152:2001, ze dne 21.9.2009 s platností do ]0's'20 t2, rryda| TZUS Praha, s.p., Co ]001l

VýŤobce má zaveden a certifikován systém managementu jakosti podl€ poŽadavků ČsN EN ISo
900l:200]' kterým zabezpečuje shodu všech výrobků Uvádéných na lrh s t€chnickou dokumentaci. soulad s

Ve Velkých Žemosekách, dne 27.10.2009

Iirg.
společnosti


