Prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy
ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a nařízení vlády č. 173/1997
Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, v platném znění.
a) Identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který vydává prohlášení
Právnické osoby
Obchodní jméno: WPC-WOODPLASTIC a.s.

Identifikační číslo (IČ): 24176851

Sídlo: Praha 2, Na Folimance 17/2154
b) Identifikační údaje o výrobku:
Název: kompozitové prkno Premium
Typ (značka, model, výrobní číslo): Star, Style Plus, Forest, Forest Plus
c) Popis a určení výrobku
Kompozitový profil s podílem cca 60% dřeva a 32%HDPE určený pro exteriérové aplikace.
d) Údaj o použitém způsobu posouzení shody
§ 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb. - posouzení shody za stanovených podmínek

e) Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem
použitých při posouzení shody
Dle §2 a §3 nařízení vády ČR č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění
Nařízení vlády ČR č. 312/2005Sb.
f) Údaje o další organizaci, která se zapojila do posuzování shody
Obchodní jméno: Institut pro testování a certifikaci a.s.

Centrum stavebního inženýrství a.s.

Sídlo: Zlín-Louky, Tř. Tomáše Bati 299

Praha 10, Pražská 16

Identifikační číslo (IČ): 47910381

45274860

Číslo a datum protokolu o zkoušce: 15. 1. 2014

15. 1. 2014

g) Potvrzení výrobce nebo dovozce
Výrobce, identifikovaný pod písmenem a) tohoto prohlášení, potvrzuje, že vlastnosti výrobku, identifikovaného pod písmenem
b) a c) tohoto prohlášení, splňují základní požadavky na výrobky, konkretizované českými technickými normami
identifikovanými pod písmenem e) tohoto prohlášení.
Výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný. Výrobce potvrzuje, že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech
výrobků jím uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

Datum a místo vydání prohlášení o shodě

V Bukovanech dne 16. 1. 2014

Jméno a funkce odpovědné osoby výrobce

Podpis:

Miroslav Vodenka, člen představenstva

Přílohy: Stavební technické osvědčení
Klasifikace reakce na oheň
PEFC certifikát
Bezpečnostní list
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