vrata

Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě vydává
Obchodní jméno: KALIBRA NOVA, s.r.o.
Sídlo: Hraniční 51, 360 10 Karlovy Vary
IČO: 25223798
jako výrobce výrobku:
Okna, balkónové dveře a dveře ze skladebného systému REYNAERS CONCEPT SYSTEMS CS 77
Popis a určení funkce výrobku:
Pro vyplnění vnějších i vnitřních otvorů, na něž se vztahují další specifické požadavky, zejména na hluk,
energie, těsnost a bezpečnost při užívání kromě těch, které se použijí pro dělení na požární/kouřové úseky a
na únikových cestách.
Prohlašuji a potvrzuji, že
A. Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný a, že byla
přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací,
se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují a s požadavky technických předpisů
uvedených v části B.
B. Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v:
V příloze č. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. kterým se stanoví
technické požadavky na stavební výrobky.
C. Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v:
§ 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
Přezkoušení typu tohoto výrobku ve smyslu části C, písm. a) tohoto prohlášení o shodě provedl PAVUS, a.s.,
Autorizovaná osoba AO 216, Notifikovaná osoba 1391, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, která vydala na
tento typ výrobku CERTIFIKÁT VÝROBKU podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády
č. 312/2005 Sb., č. 0195/216/§5/2005 ze dne 23.12. 2005.
D. Uvedený výrobek odpovídá harmonizované české technické normě ČSN 73 0540-2:2002/Z1:2005, ČSN
74 6210:1986/Z2:1992/Z3:2001, ČSN 73 0532:2000/Z1:2005, ČSN EN 12207:2001, ČSN EN 124122:2004, ČSN EN 13115:2002, ČSN EN 12208:2001, ČSN EN 12211:2001, ČSN EN 1026:2001, ČSN EN
1027:2001, ČSN EN ISO 140-3:1996/A1:2005, ČSN EN ISO 717-1:1998, ČSN EN 14608:2004, ČSN EN
14609:2004 a Stavebnímu technickému osvědčení č. S-0195/216/§5/2005 vydanému dne 12.12. 2005
Autorizovanou osobou AO 216, PAVUS, a.s., Notifikovaná osoba 1391, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9.

V Karlových Varech 27. prosince 2005

Pavel Nový

