
Es pRoHúšeruí o sHooĚ
(dle nařizení Vlády podle § 22 zákana č. 2U1997 sb., o technických wžadavcích na výróbky a o zrrĚně a doplněírí nékterých zákoň*,

Sb., (dále jen 'záko§'} k provedeni § 1 1a, 12 a 13 zákona}

číslo: 2006109

TlíZPolná, spol. s r.o.
Zahradní 572,58813 Polná, Česká republika
lČo: +ggzgatg DlČ| CZ49973819

TKZ Polná, spol. s r.o.
Zahradní 572,58813 Polná, Česká republika
lČo: +ggzgstg DlČ: CZ49973819

Prohlašujeme že výrobek:

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

Typy výrobku:219; 219 UR; 219 UR LA; 22a; 22a UR; 220 UR LA

a vlastnosti výrobku splňují základní požadavky na výrobky, že výrobek je za dodržení montážních
návodů bezpečný, že jsme přrlali opatření, kterými 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 1935:2002 + EN í935:2002/AG:2003

ověřenrámci pocátečnich zkoušek

vlastnost
Deklarovaná hodnota nebo třida dle

EN 1935:2002 Číslo protokotu o zkoušce

počáteční třecí momeni Třída 10 - podle ó1,5,1 č,30al24la2l5ía5 ze dne 28.7,2005

Deformace přizatížení Třída 10 - podle č1.5.2.1 a č1.7.3.1 tab.2 č. 30012410215/05 ze dne 28.7.2005
přetížení Třída 10 - podle č1.5,2.2 a č1.7,3,,t tab,Z č.3aal24la215105 ze dne 28.7.2005
pevnost ve střihu Třída 10 - podle č1,5.3 a č1.7.3.1 tab.2 č.3\Ol24la215la5 ze dne 28.7.2005 '

zivotnost Třída 10 - podle č1.5.4 č.3a1í24l0215/a5 ze dne 28,7.2005

Odolnost proti korozi Třída 3-podleč1.4.7 č. Ca2l}6ía003/2803 ze dne 14.3.20a6'

Popis výrobku: Závěsy jednoosé na dveře. Závěsy umožňují otočné spojení dveří s dřevěnou zárubní s možností
rozpojení vyjmutím vysazovacího čepu z trubice závěsu. Závěsy jsou pro zakování uzpŮsobeny k přišroubování
vruty .

Účel 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 nelrytových budov.

Klasifikace podle EN 1935: 2002:

Název a adresa notifikovaného certifikačního orgánu:
Notifikovaná osoba č.1478 LlGNOTEST!NG a.s., Technická 5,821 04 Bratislava 2, Slovenská republika
lčo: 35745924 DlČ: SK2O2az2alag

E§ Certifikát shody číslo: 1478 - CPD - 0014

podmínky a doba platnosti certifikátu: tento ceňifikát vydaný poprvé dne't6.3.2006, podruhé dne 19.2,2013 na
základě dodatku ó1 ze dne 18,2.2013 ke Zprávě o certifikacishody č. C02l06l0003l2803lCA 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} Notiíikovaná osoba č. 1478 LIGNOTESTING, a.s., Technická5,82104 Bratislava 2, Slovenská republika
2} Notiflkovaná 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, ZTS - MATEC s.r,o., Skúšobné laboratórium povrchových úprav
a aplikavanej chémie, Dubnica nad Váhom, Slovenská republika

*@)
ve znění zákona č,712Ba0

Výrobce:

Výroba:

V
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v Polné 21.2.2afi


