PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
změně o doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a §13 nařízení vlády č.
163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení
vlády č. 312/2005 Sb.

Výrobce:

GABEX s.r.o., Barchov 21, 53 002 Pardubice
IČ: 60915803
Výrobek:

Studniční kovové poklopy: EO
Popis a určení výrobku – účel použití ve stavbě:
Jedná se o studniční kovové poklopy s označením:
v materiálovém provedení pozinkované ocel: EO 60P, EO 70P, EO 80P, EO 608P, EO 609P
v materiálovém provedení potravinářská nerezová ocel: EO 60N, EO 70N, EO 80N
Popis výrobku: studniční šachtový poklop, o rozměrech 600 x 600 až 800 x 800 mm.
Součástí poklopu je uzamykací systém, který lze otevírat a uzavírat z exteriéru pomocí klíče silou
250 N.
Nosnost poklopu: 200 kg
Specifika výrobku: Poklopy vyrobené z potravinářského nerezu, jsou vhodné pro styk s pitnou vodou.
Tímto prohlášením potvrzuji, že uvedený výrobek splňuje technické požadavky v rozsahu požadavků nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a je za podmínek
uvedeného použití bezpečný.
Seznam technických předpisů a technických norem použitých při posouzení shody:









Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
Vyhláška MZ č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
v hlavním městě Praze
Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh,
do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její
provedení a umístění na výrobku, ve znění nařízení vlády č. 585/2002 Sb.
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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Tímto Prohlášením o shodě jako výrobce potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní
požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. a požadavky dalších technických předpisů, použitých při posouzení shody. Výrobek je při dodržení podmínek
výrobce a dodržení účelu použití ve stavbě bezpečný. Zároveň jsme přijali opatření, kterými
zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Pardubicích dne 2. ledna 2019

Ing. Alexandra Vondráková
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