PROHLÁŠENÍ O SHOD
Podle § 13, zákona . 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném zn ní.
Prohlášení o shod vydává:
Obchodní jméno:
BRAMAC st ešní systémy spol. s r.o.
Sídlo:
Kolbenova 882/5a, 190 00 Praha 9
I O:
15052346
jako dovozce výrobku
Název:
Typ:

Plastový okapový systém StabiCor
StabiCor

Výrobce:
Výrobna:

LAFARGE Roofing Components GmbH & CoKG
Frankfurter Landstrasse 2-4, D-61437 Oberursel

Popis a ur ení výrobku:
Plastový okapový systém StabiCor slouží pro odvod deš ové vody. Jedná se o kompletní systém,
který obsahuje žlaby, svody, tvarovky, st ešní háky, objímky apod. Zp sob odvodn ní st echy se
provádí v souladu s projektovou dokumentací.
Prohlašuji a potvrzuji, že:
I.
Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání ur eného použití bezpe ný,
a že byla p ijata opat ení, kterými je zabezpe ena shoda všech výrobk uvád ných na trh
s technickou dokumentací, se základními požadavky na ízení vlády, která se na n j vztahují a
s požadavky technických p edpis uvedených v ásti II.
II.
Vlastnosti tohoto výrobku spl ují technické požadavky, které se na n j vztahují a které jsou
uvedeny v:
a)
Na ízení vlády . 163/2002 Sb., ve zn ní Na ízení vlády . 312/2005 Sb. zákon
eské
republiky v platném zn ní
III.
Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v :
§ 5 na ízení vlády .163/2002Sb., ve zn ní Na ízení vlády . 312/2005 Sb. zákon
eské
republiky v platném zn ní v platném zn ní
Certifikát .050 - 009955 vydal:
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. AO 204,
Prosecká 811/76a
190 00 Praha 9
I : 000 15679
dne 10.3. 2004
IV. Uvedený výrobek odpovídá požadavk m stanoveným ve Stavebním technické osv d ení .
050 – 009951 vydaným Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., dne 27.2.
2004.

Ing. Daniel Mareš
vedoucí technického odd lení
V Praze dne 6.3. 2006

P ílohy:
Certifikát . 050 - 009955

