
 
 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ  

 
ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně o doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a §13 nařízení vlády č. 
163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení 
vlády č. 312/2005 Sb.  
 
 
Dovozce:  
GABEX s.r.o., Barchov 21, 53 002 Pardubice  
IČ: 60915803  
prohlašuje, že je výrobek: šachtový poklop EKODECK  
 
 
Popis a určení výrobku – účel použití ve stavbě:  
 
Jedná se o šachtové poklopy s typovým označením: dle EN 124  
 
 
pro zátěžovou třídu B125 Čtvercové poklopy: EKO 400B, EKO 500B, EKO 600B, EKO 700B, EKO 
700B s těsněním a zámky, EKO 400w, EKO 500w, EKO 700w, EKO 400HB, EKO 500HB, EKO 
600HB  
pro zátěžovou třídu B125 Kruhové poklopy: EKO 800 B125 se zámky  
pro zátěžovou třídu C 250 Čtvercové poklopy: EKO 400C se zámky, EKO 500C, EKO 600C, EKO 
700C,EKO 950 C250, VP EKO 500 C250  
pro zátěžovou třídu C250 Kruhové poklopy: EKO 800 C250, EKO 950 K C250  
pro zátěžovou třídu D400 Čtvercové poklopy: EKO 500 D400 se zámky, EKO 950 D400  
pro zátěžovou třídu D400 Kruhové poklopy: EKO 800 D400 se zámky, EKO 950 K D400 se zámky  
 
 
Specifika výrobku: Navržená protiskluzová povrchová úprava a stabilní konstrukce zaručuje dlouhou 
životnost bez nároků na údržbu a změnu způsobenou UV zářením.  
 
 
Materiálové provedení: šachtový poklop z polyuretanu vyztužený skleněnými vlákny  
 

 
 Potvrzení dovozce:  
Vlastnosti výrobku splňují základní požadavky dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve 
znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a za podmínek výše uvedených je bezpečný. 
Dovozce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s 
technickou dokumentací a se základními požadavky.  
 
 
Odůvodnění:  
Výrobek byl uveden na trh na základě následujícího dokladu:  

SK - Certifikát zhody č. SK04 - ZSV - 1453  
vydal Technický skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 826 34 Bratislava  
V § 13a odstavci 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Se 

uvádí: „Výrobek vyrobený v jiném členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořící 

Evropský hospodářský prostor se považuje v jednotlivých případech za odpovídající požadavkům 

tohoto nařízení, pokud vyhovuje zkouškám a zjištěním, které podle metod platných v České 

republice nebo uznaných za rovnocenné provedl subjekt k tomu schválený ve státě výrobce.“ 

 
 



 

                                                                                                          
V Pardubicích dne  2.ledna 2018                                                                         Ing. Alexandra Vondráková 


