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Prohlášení o shodě
podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů, ve smyslu nařízení vlády 190/2002 Sb., které stanoví
technické požadavky na stavební výrobky označené CE.
Výrobce:
obchodní jméno + sídlo:

IČO:

NORMA Frýdlant n.Ostr., spol. s r.o.
Martinská čtvrť 1706, Frenštát p.R.
odštěpný závod 01
Hlavní 262, 739 11 Frýdlant n.Ostr.
25387481

Výrobek:
název:
typové označení:

Plechový smaltovaný žlab korytový
580

Popis a určení funkce výrobku:
Výrobek je určen jako součást vybavení sanitárních prostorů. Tělo žlabu tvoří půlkruhové
koryto o délce 1 m v provedení s výtokovým otvorem nebo bez výtokového otvoru.
Koryto je na obou koncích uzavřeno čely, která se připevňují ke korytu pomocí šroubů, styčná
plocha je utěsněna pražovým těsněním. Konstrukční provedení umožňuje vzájemné propojení
žlabů.
Žlabová koryta a čela jsou vyrobena z ocelového hlubokotažného plechu.
Žlabová koryta a čela jsou uvnitř na lemech smaltována zdravotně nezávadným krycím
smaltem, vně jsou smaltována základním smaltem. Pro spojení jednotlivých částí se používají
šrouby M8x30, podložky o 8,4 a matice M8. K utěsnění se používá pryžové segmentové
těsnění.
Koryto žlabu je opatřeno svorkou z plechu o síle 1,5 mm, šířce 45 mm s otvorem o 12 mm.
Seznam použitých předpisů:
•
•
•
•
•
•

Zákon č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č.71/200 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona
č.205/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., 251/2003 Sb. a 128/2004 Sb.
ČSN ISO 1000:1997 Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro
užívání některých dalších jednotek.
ČSN 914101:2002 Koupací vany plechové smaltované – technické požadavky
ČSN 330360 Elektrická zařízení – ochranný vodič
ČSN EN 133 10 Kuchyňské dřezy – provozní požadavky a zkušební metody
(tab. ZA.1)

Autorizovaná osoba podílející se na posouzení shody:
obchodní jméno:
sídlo:
certifikaci provedl:
certifikát typu, č.:
závěrečný protokol č.:

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Zlín, tř. T. Bati 299
Ing. Michal Zytka
04 0815 T
373500090/2004
schválen a vydán 27. 12. 2004
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Potvrzujeme, že vlastnosti našich výrobků jsou ve shodě se základními požadavky na
stavební výrobky ve smyslu nařízení vlády č. 190/2002 Sb., které stanoví technické
požadavky na stavební výrobky tj. výrobky jsou za podmínek obvyklého použití bezpečné.
Postup posuzování shody je dán ustanovením §8 NV 190/2002 Sb. Byla přijata opatření
k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se
základními požadavky.

12.12.2006
Ve Frýdlantě n.Ostr. dne …………………

Podpis a razítko: ………………………….

Jméno a funkce odpovědné osoby: Božena Bučková, jednatel společnosti
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