
Es pRoHlÁšeruí o snooĚ
(dle nařízení vlády podle § 22 zákona č. 2a1997 sb,, o technických požadavcích na v,lrobky a o změně a doplnění některých zákonŮ, ve znění zákona Č. 71/2000

Sb., (dáIe jen "zákon") k proveclen í § 1 1 a, 1 2 a 1 3 zákona)

číslo: 2aOď13

Výrobce: TKZ Polná, spol. s r.o.
Zahradní 572, 58813 Polná, Česká republika
lčo: +ggzsatg DlČi CZ49973819

Výroba: TKZ Polná, spol. s r.o.
Zahradní 572, 588 13 Polná, Ceská republika
lčo: +ggzsatg DlČ. Cz49973819

Prohlašujeme že výrobek:

Závěsy jednoosé vysazovací na dveře k únikovým cestám, s deklarovanou odolností proti korozi,
bez požární odolnosti.

Typy výrobku: 21/9,5 VD (+ 40/9,5 SD 2aM7 s vložkou 22ft, nebo 80/9 SD 2aM7 s vložkou 22ft);
60/9,5 VD (+ 40/9,5 SD 22/M7 s vložkou 2U7, nebo 80/9 SD 2aM7 s vložkou 2U7); 60/9 VD F 8a/9 SD
2aM7 s vložkou 22n); 60 M8 s hřebem

a vlastnosti výrobku splňují základni požadavky na výrobky, že výrobek je za dodžení montážních
návodů bezpečný, že jsme přijali opatření, ktelými zabezpečujeme shodu výrobků uváděných na trh
s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobky a že se na výrobek a jeho výrobu
uplatňuje tato norma:

EN í935:2002 + EN '|935:2002IAC:2003

rámci počátečních zkou šek

vlastnost
Deklarovaná hodnota nebo třída dle

EN 1935:2002 Číslo protokolu o zkoušce

počátečnítřecí moment Třída 10 - podle č1,5,1 č.30012410253/05 ze dne 28.9.2005 '

Deformace přizatížení Třída 10 - podle č1.5.2.1 a č1.7.3.1 tab.2 č.30012410253/05 ze dne 28.9.2005 '

přetížení Třída 10 - podle é1,5.2.2 a ó1.7 .3.1 tab.2 ó, 30at24l0253l05 ze dne 2B.9.2005 '
pevnost ve střihu Třída í 0 - podle č1.5.3 a č1.7 ,3"1 tab.2 č.300l24la253/05 ze dne 28.9.2005 '

životnost Třída 10 - podle č1.5.4 č,300l24t0253/05 ze dne 28.9.2005 '

Odolnost proti korozi Třída 3-podleč1.4.7 č. C02l06/0003/2803 ze dne 14.3,2006

Popis výrobku: Závěsy jednoosé na dveře. Závěsy umožňují otočné spojení dveří s dřevěnou a rámovolt zárubní
s možností vysazení dveří. Závěsy jsou pro zakování uzpůsobeny k zašroubování do předvrtaných otvorů a
upnutí do různých upínacích elementů.

Úěel a způsob použití ve stavbě: jako součást dveří k únikovým cestám (závěs určený na otočné spojení křídla
otevíracích dveří s jeho rámem), do přechodových stavebních otvorů v obvodových stěnách a ve vnitřních
prostorech bytových i nebytových budov.

Klasifikace podle EN 1935.2a02:

Název a adresa notifikovaného certifikačního orgánu:
Notifikovaná osoba é.'l478 L|GNOTEST|NG a.s., Technická 5,821 04 Bratislava 2, Slovenská republika
lěo: sslqsgzn DlČ: SK202022o18o

ES Certifikát shody číslo: 1478 - CPD - 0018

Podmínky a doba platnosticertifikátu: tento certifikátvydaný poprvé dne 16.3.2006, podruhé dne 19,2.2013 na
základě dodatku ó.7 ze dne 18-2.2013 ke Zprávě o certifikaci shody ě. C02l06l0003/2803/CA zůstává v platnosti
pokud se podmínky stanovené uvedenou harmonizovanou technickou specifikací, nebo podmínky výroby ve
výrobě a nebo vnitropodniková kontrola významně nezmění.

Názvy a adresy laboratoří, které zkoušky vykonali:

1) Notifikovaná osoba č. 1478 LIGNOTESTING, a.s., Technická 5,821 04 Bratislava 2, Slovenská republika
2) Notifikovaná osoba č. 1478 LIGNOTESTING, a.s,, Technická 5, 821 04 Bratislava 2, Slovenská republika, validací

výsledků zkoušky protokolu č, 47 ze dne 03,03.2005, ZŤS - MATEC s.r.o,, Skúšobné laboratórium povrchorných úprav
a aplikovane.i chémie, Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
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