PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
Ve smyslu§ 12 zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované
CE, ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 1 písm. d).
V souladu se směrnicí 89/106/EHS rady Evropských společenství ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních
předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků, ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství ze dne 22.
července 1993, bylo konstatováno, že

Zplnomocněný zástupce prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedený stanovený
výrobek, bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.
Zplnomocněný zástupce: ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00,
Praha 10, Česká republika, IČO: 48535613
Stanovený výrobek: Panikový dveřní uzávěr ovládaný horizontálním madlem řady 89
Odvozené modifikace: 890100; 890 200; 890 300;
Třídy a úrovně vlastností: 890100 -376B1422AA; 890 200 – 376B1422AC; 890 300 -376B1422AB
Podmínky použití výrobku:
Uvedené výrobky splňují základní požadavky evropských a českých technických právních předpisů,
použitých harmonizovaných norem a technických specifikací. Výrobky jsou bezpečné za podmínek určeného
použití podle návodu k použití přiloženého u výrobku. Výrobky jsou označeny výrobcem značkou CE.
Použitý způsob posouzení shody: EN 1125:2008
Certifikát výrobku: CPD-250024 ze dne 30.6.2003 a obnoveným 2.4.2011 vydaný AFAQ AFNOR
CERTIFICATION
Přehled harmonizovaných technických norem (českých nebo zahraničních), evropských technických
schválení nebo určených norem, se kterými je stanovený výrobek v souladu:ČSN EN 1125
Údaje o AO/NO :AFAQ AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA Plaine Saint
– Denis Cedex – France zastoupeným generálním ředitelem Jackues Beslin
Zplnomocněný zástupce potvrzuje, že vlastnosti stanoveného výrobku splňují základní požadavky výše
uvedených evropských a českých norem a technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého,
výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými
zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.
Osoba oprávněná jednat za zplnomocněného zástupce: Přemysl Kos
Základní parametry: panikový dveřní uzávěr ovládaný horizontálním madlem řady 89 je konstruován jako
panikový uzávěr typu pravolevé provedení ve variantách se zajištěním v jednom, dvou a třech bodech.
Je určen k montáži na dveře používané na panikových cestách. Je možné jej použít na protipožárních a
kouřotěsných dveřních sestavách.
Při posouzení shody byly použity: Evropské technické normy :EN 1125
Označení CE: CPD-250014 vydaným AFAQ AFNOR CERTIFICATION ze dne 24.6.2013

V Praze dne 05.08. 2013
Lukáš Jedlička
produktový manažer

