
Prohlášení o shodě
oodle 6 13 zákona č. 2211997 Sb. ve znění oozdějších úorav a nařízení vlády

č. 163/2002 sb.' ve znění nařízení v!ádv č. 312/2oo5 sb. a nařízení v!ádv č. 215/2016 sb.

Prohlášení o shodě vydává
obchodní jméno: KERVAL a.s.

267 18 Kar!štejn 261
26730758

\fýrobek:
název: ocelová zárubeň KERVAL

Popis a určení funkce výrobku:
Zárubeň _ je konstrukce ohraničující průchodní otvor ve stěně a sloužící zpravidla k zavěšení dveřního
křídla (křídel) s univerzálním použitím do sádrokartonoých příče( cihlorných konstrukcí, betonouých
konstrukcí, atd. Umožňují bezpečné uložení ýplní přijejich pohybu i uzavření.

Prohlašuji a potvrzuji, že

A. Uvedený ýrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný
a že byla přijata opatření, kteými je zabezpečena shoda všech rnýrobků uváděných na trh
s technickou dokumentac| se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují
a s požadavky techniclcých předpisů uvedených v části B.

B' Vlastnosti tohoto uýrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou
uvedeny v:
nařízení vlády č. 16312002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 3lzlzoo5 sb. a nařízení vlády
č.2L5l20L6 Sb., Keým se stanoví technické požadavky na stavební ýrobky.

C. Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v:
$ 7 a nařÍzení vlády č. 16312002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 3Izlz005 Sb. a nařízení vlády
č' 2L5lz0L6 Sb., kteým se stanoví technické požadavky na stavební ýrobky.

D. Počáteční zkoušky ýpu tohoto ýrobku ve smyslu části C, písm. a) tohoto prohlášení o shodě
provedla AUTORIZoVANÁ osoBA zlz, Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín,
K Cihelně 3o4, 764 32 Zlín, která vydala na tento ýp ýrobku PRoŤoKoL o ověiení shody typu
ýrobku podle S 7 nařízení vlády č. 16312002 Sb., ve znění nařÍzení vlády č. 312l2oo5 sb.
a nařízení vlády č. 21512016 sb. č. osv-2017-0003lz ze dne 2o.o2'zol7.

E. Uvedený rnýrobek odpovírdá určené technické normě Čsru z+o 5o1, čSN EN 1192.

Sídlo:
IČ:

lng. Miloslav Matyáš
jediný člen představenstva

Karlštejn, dne 20.02'2017


