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Prohlášení o shodě výrobků
      Podle ustanovení   § 13 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71 / 2000 Sb., 102 / 2001 Sb. a 205 / 2002 Sb.  o 

technických požadavcích na  výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, zákona 226/2003, zákona 277/2003                 
a v souladu  s § 1 odst. 2 nařízení vlády č.  163/2002 Sb. a  ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb .

a) Identifikační údaje výrobce :  SAPELI, a.s., Na  Podhoře 185, 588 13   Polná, IČO 46982086.

b) Identifikační údaje výrobku : Bezpečnostní protipožární dveře K2/2 SAPELI
 (klasifikace EI2 30-C0 D3 ,EW30-C0D3)

c)  Popis a určení výrobku : uzávěr stavebních otvorů mechanicky ovládanými dveřmi  na únikových cestách, na které se vztahují 
další specifické požadavky, zejména odolnost proti vloupání, ochrana proti hluku, tepelná ochrana, těsnost a bezpečnost při užívání. 
Výrobky jsou určeny k vyplnění otvorů vnitřních konstrukcí staveb. Používají se jako vnitřní dveře v bytových i občanských stavbách a jako 
dveře vstupní bytové.

d)  Podklady pro posouzení shody : Posouzení shody bylo provedeno dle přílohy č. 2 NV č. 163/002 Sb. a ve znění NV č. 312/2005 Sb., 
Výrobek je stanoven k ověření shody postupem podle § 5a NV č. 163/2002 Sb. a ve znění NV č. 312/2005 Sb.

1. certifikát výrobku č. C-05-1352/Z ze dne 27.10.2005
2. protokol o certifikaci č. C-05-1352/Z ze dne 27.10.2005
3. stavebně technické osvědčení č. STO – 05-1847/Z ze dne 27.10.2005
4. certifikát shody č. TT-314/2006 ze dne 25.10.2006
5. certifikační protokol č. C 197/2006 ze dne 25.10.2006

e)  Odkaz na technické normy a předpisy použité při posouzení shody :
Určené normy : ČSN 746550, 730862:80, 730802:95, 730804:95, 730810, 730852, 730035:86, 730540:94, ČSN EN 1634-1:00, 
Zákon č. 20/1966 Sb., Vyhl. č. 45/1966, ČSN EN 1192, ENV 1627

f)  Údaje o autorizované osobě :
• autorizovaná osoba č. 212 , Centrum stavebního inženýrství, a.s., Pražská 16, 102 21 Praha 10, Hostivař, IČO 45274860,

pracoviště  Zlín Louky 304,  Zlín ,  certifikační orgán č. 3048.
• Akreditovaný Certifikační orgán č. 3025, IČO: 47544147

TREZOR TEST, společnost s r.o., Na Vršku 67, Klecany

g) Prohlašujeme a potvrzujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že výrobek je za podmínek výše uvedeného použití bezpečný 
a vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002  Sb. a v příslušných technických předpisech
Současně prohlašujeme, že byla přijata opatření  na úrovni dané vnitřním kontrolním systémem, zabezpečující shodu všech výrobků 
uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

h) V Polné dne 7. 11. 2006
Ing. Václav Bradáč - technický ředitel


