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

Armatury pro rozvody vody
Art. 431 E
Art. 906
Art. 049RZKE
Art. 40.031 E, 40.036 E
Art. A-80 E
Art. 6029
Art. 225
Art. 432

rohový ventil s nerezovým filtrem pro připojování WC s převlečnou maticí a krycí rozetou
rohový ventil filtrem pro připojení WC s převlečnou maticí a krycí rozetou
kulový pračkový kohout
rohový ventil pro připojení WC s krycí rozetou
rohový ventil pro připojení WC s krycí rozetou
rohový ventil filtrem pro připojení WC s převlečnou maticí a krycí rozetou
mezikus s ventilem pro zapojení pračky
kombinovaný rohový ventil

Určení výrobků: pro připojení zařizovacích předmětů v rozvodech pitné a užitkové vody
Výrobce:

Yuhuan Longer Valve, Yuhuan Sci-Tech industrial zone (huxin), Zhejiang China

Při posuzování shody byly využity tyto normy:
ČSN EN 1213, ČSN 13 7100
Způsob posouzení shody:
Posouzení shody uvedených výrobků provedla Autorizovaná osoba č. 227: Výzkumný ústav pozemních staveb –
Certifikační společnost, s. r. o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, která vydala certifikát č. C227/C5/2008/0381 ze
dne 16. 9. 2008 pro výše uvedené výrobky. Platnost certifikátu je potvrzována pravidelnými ročními dohledy AO 227.
Výrobce certifikovaných typů výrobků má zavedený systém managementu v rozsahu požadavků
ISO 9001:2008.
Potvrzení:
Potvrzujeme, že vlastnosti uvedených výrobků splňují základní požadavky podle NV č. 163/2002 Sb. v platném znění
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.
Výrobky jsou vhodné pro styk s pitnou vodou dle požadavků zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb.

V Praze dne 8. 2. 2012

Ing. Josef Pšenička – jednatel

