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Podle $ 13, zákona č.2211997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném zněni a
v souladu s $ 5, nďízení vlády č. 190/2002 Sb., v platném znění

vydává

ES_PRoHLÁŠpxÍoSHoDĚ
na výrobky

odvodňovaci žláblq pro dopravní a pěší plochy
dle ČSN EN l433:2003

obchodní nazev:

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

určené pro

odvodnění zpevněných dopravních ploch a ploch se zvláště vysokým zatíŽením - letiště

Výrobce prohlašuje, že výše uvedené typy výrobků odpovídají poŽadavkům no'.y ČSN EN
1433''2002 a TKP kap. l 8, a že výrobek je za podmínek obvyklého pouŽití bezpečný.

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

Protokol č' l020_CPD-050013l22 o zkoušce ýpu ýrobku, ze dne l.4.2005. vydal TZÚS Praha. s.p.,

AO204;
Protokol č. l020-cPD_0500l7l23 o zkoušce typu

s.p., AO 204;
Protokol č. l020-cPD-0500l7l24 o zkoušce typu

výrobku, ze dne l8.l l.2008, lydal TZÚS Praha,

výrobku. ze dne 24'l l.2008. vydal TZÚS Praha_

s.p., AO 204;
Certifikát č. 050_01 71 66 o shodě vlastností s poŽadavky konkretizovanými CSN EN l433:2002 a TKP

kap. l8, ze dne 24.l l .2008' splatnostído30.ll.20ll,vydal TZUS Praha, s.p.'Co300l; 
'

Zpráva o dohledu na certifikovaným výrobkem č. 050-01837l' ze dne l4.l0.20l0, vydal TZUS Praha,
s.p., CO 3001

certifikát č. 050_0l7708 o shodě vlastností s poŽadavky konkretizovanými cSN EN 1433:2002 aTP
152:200l, ze dne 2l.9.2009 s platností do 3O.9.2012, vydal TZÚs Praha, s.p., Co 300l;

Zpráwa o dohledu na certifikovaným výrobkem č. 050-018377' ze dne l3.9.20l0' vydal TZUS Praha,
s.p., CO 3001.

Vyrobce má Zzveden a certifikován systém managemenfu jakosti podle poŽadavků ČSN EN ISo 9ool,
kter'ým zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentaci. Soulad s poŽadavky je


