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Prohlášení o shodě
podle 8 í3 zákona č. 2211997 Sb. ve znění pozděiších úprav a nařízení vIádv č. 163/2002 Sb.. ve znění nařízení

vIádv č. 312/2005 Sb. a ve znění nařízení vIádv ě. 2í5120í6 Sb.

Prohlášení o shodě vydává
obchodní jméno: KERVAL a.s'
Sídlo i výrobna: Karlštejn 26'l , okres Beroun, psČ zozt a
lČ: 26730758

jako uýrobce uýrobků

název= Revizní dvířka a klapky typu: KERVAL-S' KERVAL-V

Revizní klapka KERVAL-PRoFI

Popis a určení Íunkce uýrobku:
Revizní dvířka a klapky jsou tvořeny vnitřním a venkovním rámem, do kterého je uchycena sádrokartonová deska
(tloušťky 12,5 mm, 15 mm nebo 2x 12,5 mm). Revizní dvířka jsou doporučeny montovat do sádrokartonových příček.

Revizní klapky jsou doporučeny montovat do sádrokartonových stropů, lze je montovat i do sádrokartonové příčky'

Prohlašuji a poturzuji' že

A. UvedenývýrobekjezapodmínekobvykléhoavnávodukpouŽÍvání určenéhopouŽití bezpečnýaŽebylapřijata
opatření, Řtenymi 

- je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se
základními po2adavky nařizení 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:

nařízení vlády č. iaazooz Sb-, ve zněni nařizení vlády č'. 31212005 Sb. a ve zněni nařízení vlády č. 21512016

Sb., kterým se stanoví technické poŽadavky na stavební výrobky.

C. Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným V:

S B nařízeníVládý č.-163t2oo2sb., ve znění nařizeni vlády č. 31212005 Sb. a ve zněni nařízenívlády č'.21512016
Sb., kteým se stánovítechnické poŽadavky na stavebnívýrobky.

D. Uvedené výrobky odpovídají poŽadavkům, které jsou uvedeny ve stavebním technickém osvědčení
č. sTo-2o17-002612, které bylo vydáno od CSl' a.s., pracoviště Zlín dne 18.04.2017.

Karlštejn, dne 21 .04.2017
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KERVAL a.s.

267 L8 Karlštejn č.p.26t
tč :2673Q75B
DIČi Cz2673o758
Zapsána u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 7920.

Te!. r OO42O 311 681 188
FAX: OO42O 311 681 418
E-MAXL: kerval@kerval.com
WEB: www.KERVAL.com

lng' Miloslav Matyáš
jediný člen představenstva, KERVAL a's.
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certifikace a audit systému jakosti V souladu s certifikačním systémem rÚv sÚo Czech, podle čsN eN +5orr:t9gg.


