POZAM Praha, s.r.o.
Bečovská 1511, 104 00 Praha 10-Uhříněves
IČO: 25747606, DIČ: CZ25747606

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Podle ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

Mosazné tvarovky
2090
2092
2094
2130
2130 R
2135
2180
2240
2241
2245
2270
2280
2290
2300
2471
2246 H
2315 B
2316 B

90° koleno, připojovací závity vnitřní, provedení (1/4´´– 2´´)
90° koleno, připojovací závit vnitřní a vnější, provedení (1/4´´– 2´´)
90° koleno, připojovací závity vnější, provedení (3/8´´– 1´´)
T kus s vnitřními závity (1/4´´– 2´´)
T kus s vnitřními závity redukovaný, provedení dle katalogu
T kus s vnějšími závity, (1/2´´– 1´´)
kříž s vnitřními závity, provedení (½´´– 1´´)
redukce hrdlová s vnitřními závity, provedení dle katalogu
redukční kroužek, vnitřní a vnější závit, provedení dle katalogu
vsuvka redukovaná, provedení dle katalogu
nátrubek s vnitřními závity, provedení (1/8´´– 2´´)
vsuvka s vnějšími závity, provedení (1/8´´– 2´´, 1/2´´ x 31mm)
zátka, provedení (1/8´´– 2´´)
víčko, provedení (1/8´´– 1´´)
nástěnka, provedení (1/2´´, 3/4´´)
redukce obrácená, provedení dle katalogu
mosazný hadičník vnější, provedení (1/2´´x14, ¾´´x20, 1´´x25)
mosazný hadičník vnitřní, provedení (1/2´´x14, ¾´´x20, 1´´x25)

Určení výrobků: součásti potrubního systému pro rozvody vody a topení
Výrobce:

SCE Copany Ltd.
Room 807-9, Nan Fung Centre, 264-298 Castle Peak Road
Tsuen Wan, N.T., Hong Kong, Čína

Při posuzování shody byly využity tyto normy:
ČSN EN 1254-1 a ČSN EN 1254-4
Způsob posouzení shody:
Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na stavební výrobky.
Posouzení shody uvedeného výrobku provedla Autorizovaná osoba č. 227: Výzkumný ústav pozemních
staveb – Certifikační společnost, s. r. o., Pražská 16, 102 21, Praha 10 - Hostivař, která vydala Certifikát
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č. 227/C5/2008/0379 ze dne 16. 9. 2008 pro výše uvedené výrobky. Platnost certifikátu je potvrzována
pravidelnými ročními dohledy AO227.
Potvrzení:
Výrobky jsou vhodné pro styk s pitnou vodou v souladu s požadavky zákona 258/2000 Sb. v platném znění
a vyhlášky č. 409/2005 Sb.
Potvrzujeme, že vlastnosti uvedených výrobků splňují základní požadavky podle NV č. 163/2002 Sb. v platném
znění (ve znění NV 312/2005 Sb.) a že tyto výrobky jsou pro určené použití bezpečné.
Byla přijata opatření k zabezpečení shody uvedených výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se
základními požadavky dle NV č. 163/2002 Sb. v platném znění.

V Praze dne 4. 5. 2011

Ing. Josef Pšenička – jednatel

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 2/2

