VELUX Česká republika, s.r.o.
Sokolova 1d, 619 00 Brno
IČO 00 532592
vydává

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

dle ustanovení § 10, § 12 a § 13 odst.(2) zák. č.22/1997 Sb. ve znění zák. č.71/2000 Sb. a 205/2002 Sb. a § 1 odst.(2) a § 5
nařízení vlády č.163/2002 Sb.
na výrobek

Značka a typ:
Provedení:

Výrobce:

VELUX GPL
Střešní okno dřevěné výklopné i kyvné s ventilační klapkou, zasklené izolačním
dvojsklem.
Vnější části okna jsou kryty oplechováním, pro zabudování do střešní krytiny slouží
lemování VELUX.
VELUX A/S
Maskinvej 4, DK-2860 Soborg
určený pro

použití jako otvorová výplň zejména v prostorách bytových a občanských staveb
Při montáži výrobků VELUX a manipulaci s nimi je nutno postupovat v souladu s instalačními pokyny vydanými
firmou VELUX.
Tímto prohlášením potvrzuji, že uvedený výrobek splňuje technické požadavky
uvedené v technické specifikaci a v nařízení vlády č.163/2002 Sb., a je za podmínek uvedeného použití a
způsobu zabudování bezpečný.
Prohlašuji, že jsem přijal opatření, kterými zabezpečuji shodu všech výrobků uváděných na trh s
technickou dokumentací a technickými požadavky, a že výrobek
odpovídá technické specifikaci.
Posouzení shody s technickými požadavky a s technickou dokumentací bylo provedeno
v návaznosti na § 21, odst.(7) zákona č.22/1997 Sb. a § 5 nařízení vlády č.163/2002 Sb.
Při posuzování shody byly využity ČSN EN ISO 717-1:06.1998, ČSN 73 0532:2000, ČSN
73 0540-2:2002, ČSN EN 12207:03.2001, ČSN EN 1026:08.2001, ČSN EN ISO 140-3:10.1996, ČSN 730540-4:94, ČSN EN
1934:05.1999, ČSN EN ISO 10077-1:08.2001, ČSN EN 832:11.2000, DIN EN 12207:06.2000, DIN EN 1026:09.2000, DIN EN
12208:06.2000, DIN EN 1027:09.2000, DIN 52619-3:02.1985, tvořící technickou specifikaci výrobku.
1.
2.
3.

Posouzení shody bylo vydáno na základě uvedených nálezů a rozhodnutí AO, a dále uvedených dokumentů a rozhodnutí:
Stavební technické osvědčení č. 209-131-06, ze dne 31.07.2006, s platností do 31.07.2011.
Osvědčení výrobku č. ZSTV-06-136, ze dne 01.08.2006.
Protokol o ověření shody typu výrobku č. 209-124-06, ze dne 01.08.2006.
Rozhodnutí byla vydána Autorizovanou osobou č. 209 MZLU Brno – Zkušebna STV, Louky 304 763 02 Zlín 4.
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