
Pcs"geroÍ,| CS - BETON s.r.o.
1Čo 47287586, DIČ CZ4'7287586

Velké Žemoseky l84' 412 0l T'itoměřice

Podle $ 13' zákona č. 2211997 sb., o 1ec1mických požadavcích na v]hobky' v platném 7rrění a

v souladu s s 5, nďízení vlády č. 190/2002 Sb., v platném ztrětrí

vydává

ES-PROHLASENIOSHODE
na lýobky

odvodňovací žIábW pro dopra\'ní apěší plochy
dle ČsN EN 1433:2003

obchodní název:

Štěrbinové toub)'. tŤídy F 900' typu I. profilu t. II, III a lv
určené pro

oilvodnění zpevněných dopramích ploch a ploch se zvláště \Tsokým zatížením - lctiště

výíobce pťoh]ašuje' že výše uvedené typy týrobků odpovídají požadavkům nn'my Čsl eN

1433:2002 a TKP kap. 18. a že qiTobek je za podmínek obq'k]ého použití bezpečný'

Po'ou,,eni <hod} pío\cdl ceÍifikaČni ̂ rgan. Tl t H\lcKÝ A /Kl \LB\l t slqr stqVl Rli
PRAILÁ. s-p-. Pobočka 0500 Předněřice nad Labem- K posou7ení se vzlahují následr{ící

dokuňenty:

Protokol č. 1o20-cPD-0500lj l22 o zkoušce typu výrobku' ze dne 1.4.2005, vydal TZÚs Praha, s'p''

\o 1020;

Protokol č' lo20-CPD-o5o0l7I23 o zkoušce rypu výťobku' ze dne 18.]1'2008, vydal TZUS Praha'

s.p., NO 1020;
Pro;ko] č. ]02o-CPD-05o0l7124 o zkoušce typu výrobku, ze dne 24'1l.2o08, vyda] TZÚS Praha'

s.p., NO 1020;
P.ot;k;l č. l020-CPD-o5oo 18800 o zkoušce typu výrobku, ze dne 28'6'20] ] . vydal TZÚS Praha. s'p',

NO 1020;

Cettifikát č. 050-0l8840 o shodě vlastnosti s pozada! k) konl'retizol anj rrri ČsN EN t +:: 
'zoo: 

+ ''t'l
a TKP kap' 18:2005 a TP l52:200l' ze dne 7'l0.201] s platností do ]l'l0'2014, vyda]'lZUs
Pra ha. \.p.. aO 1001.

Ceftifikát č. 050-018955 o shodě v]astností s požadavky konkretizovanýlli csN EN ]43]:2003 a TP
l 52:2001' ze dne 20.9'20l 1 s platností do 30.9'20l4, rydal TZUS Praha, s'p', Co 300 ] '

Výrobce má zav€den a certifikovin systém managemenfu jakosti pod]e poŽadavků ČSN EN lso 9001.

krerým zabezpečuje shodu všech výobku uváděných na trh s technickou dokumentacl. souladf poádavy/.iekErým zabezpečuje shodu všech výobku uváděných na trh s tecfurrclou doKumentac| ĎoulaU l
."-r."...ilru.'.;n r. lq55 20 I L ll d"r) m TZ SPRÁH\ 'p.tOr00 - /^
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