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:

Plechová smaltovaná výlevka
232

Popis a určení funkce výrobku:
Výlevka slouží k vylévání splaškových vod a napouštění vody do nádob. Používá se převážně
v objektech občanské výstavby – úklidové místnosti, zařízení velkokuchyní apod. Skládá se z těla
výlevky, zápachové uzávěrky (která je současně stojanem), sítka pro zachycení hrubších nečistot,
víka a spojovacího materiálu s těsněním.
Tělo – smaltovaný plech, zápachová uzávěrka – plechová svařovaná, sítko – nerezový plech,
víko – pozinkovaný plech.
Seznam použitých předpisů:
Použité technické předpisy, normy, parametry vědeckých a technických poznatků, údaje o
poznatcích z praxe pro vydání stavebního technického osvědčení č. STO-AO-224-2055/2005,
vydané v souladu s §2 a § 3 nařízení vlády ČR č. 163/2002, ve znění NV 392/2005 Sb.
-

Zákon č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č.71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona
č.205/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb.
ČSN EN 695
ČSN 914101
ČSN 330360
ČSN 332000-7-701

Autorizovaná osoba podílející se na posouzení shody:
obchodní jméno:
sídlo:
posouzení shody provedl:
STO
zkušební protokol č.:

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Zlín, tř. T. Bati 299
Ing. Michal Zytka
AO - 224-2055/2005
č.j. 783500546/2005
schválen a vydán 30. 11. 2005
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Potvrzujeme, že vlastnosti našich výrobků jsou ve shodě se základními požadavky na
stavební výrobky ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., které stanoví technické požadavky na
stavební výrobky tj. výrobky jsou za podmínek obvyklého použití bezpečné. Postup posuzování
shody je dán ustanovením §8 NV 163/2002 Sb.v platném znění. Byla přijata opatření
k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními
požadavky.

Ve Frýdlantě n.Ostr. dne 13. 11. 2006

Podpis a razítko: ………………………….

Jméno a funkce odpovědné osoby: Božena Bučková, jednatel společnosti
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