PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
v platném znění a § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, kterým se
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Dovozce
 obchodní jméno:
 sídlo:
 IČO:

PROFI SPOJKY s.r.o.
Hostivařská 497/34, 102 00 Praha 10
24682462

Výrobek
 název: mosazné ventily SCHLÖSSER
Zahraniční výrobce
 obchodní jméno:
 sídlo:

SCHLÖSSER Armaturen GmbH & Co. KG
Im Dohm 3, 57465 OLPE / BIGGESEE, Německo

Popis a určení výrobku:
Výrobek pro určen pro tlakové rozvody pitné a topné vody (90 oC)
Seznam použitých dokladů o zkouškách a posouzení shody:
 Certificate of conformity CW-6110CL0520 a CW-6319BU0554
 DIN-DVGW type examination certificate
Řada 11 – NW-6150CT0053
Řada 13 – NW-6310CM0085
Řada 15 - NW-6110BL0385 a NW-6120CT0055
Řada 16 - NW-6319BU0463
Řada 17, 19, 71 a F-021 – NW-6328BT0598
Model 1765, 1770, DT 1765, 1955, 7165 - DW-6327CN0189
Model 17, 71, 72 – NW-6115BQ0303
 Výsledné zhodnocení předmětů přicházejících do přímého styku s pitnou vodou - Zdravotní
ústav se sídlem v Ostravě ze dne 8.10.2018
 Protokol o zkoušce č. 39-13657, SZÚ Brno 24.9.2018
 Protokol č 53949/2018 – zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 8.10.18
Potvrzujeme na vlastní zodpovědnost, že vlastnosti výrobku/ů specifikovaného/ných v tomto
prohlášení jsou ve shodě se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., že výrobek je za
podmínek obvyklého (příp. výrobcem/dovozcem určeného) použití bezpečný a že byla přijata opatření
k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními
požadavky.
V Praze dne 1. 1. 2022
Ing. Eva Hilbertová
Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 165755, dne 25. 5. 2010
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