
Prohlášení o shodě 

 
podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a § 7 Nařízení 

vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. 

 

 

Prohlášení o shodě vydává 
Obchodní jméno:  SEPOS spol. s r.o. 

Sídlo:   Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava 

IČ:   15528855 

 

jako výrobce výrobku 

název:  

Zárubeň dřevěná vnitřní obložková skládací foliovaná, laminátová, systémy pro posuvné dveře, prosklené 

stěny 

 

Popis a určení funkce výrobku: 

Zárubeň je rámová konstrukce ohraničující průchozí otvor ve stěně a sloužící k zavěšení dveřního křídla 

(jednokřídlové a dvoukřídlové). Umožňují bezpečné uložení výplní při jejich pohybu i uzavření a mohou se na ni 

vztahovat i další specifické požadavky. 

 

Potvrzuji a prohlašuji, že 

 

A. Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný, a že 

byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou 

dokumentací a se základními požadavky nařízení 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. 163/2002 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na vybrané stavební výrobky. 

 

C. Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným: 

v § 7 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky. 

 

D. Posouzení shody se základními požadavky tohoto výrobku ve smyslu části C tohoto prohlášení o shodě 

provedla AUTORIZOVANÁ OSOBA 212, Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, 

K cihelně 304, 764 32 Zlín-Louky, která vydala na tento typ výrobku PROTOKOL o ověření shody 

typu výrobku podle § 7 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., č. 

OSV-2009-0012/Z rev. 3 ze dne 07.12.2015. 

 

E. Posuzovaný výrobek odpovídá určené normě ČSN 74 6401 a ČSN EN 1192. 

 

 

Platnost do: 31.12.2018 

 

 

 

Jihlava dne: 8.12.2015 

 

          Lumír Kozubík 

                   jednatel společnosti 


