PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technick ých požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění někt erých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále Zákon)

Identifikační údaje o výrobci / dovozci:
Obchodní jméno:

ČEGAN s.r.o.

Sídlo:

Husova 35, 664 51 Šlapanice

Identifikační číslo: 26274744
Místo výroby:

Husova 33, 664 51 Šlapanice

Identifikační údaje o výrobku:
Jednotlivé výrobky jsou vyrobeny z nerezové oceli (DIN 1.4301) s mosaznými případně nerezovými
pouzdry.
Název:

SVRCHNI STAVEBNÍ KOVÁNÍ HOLAR – NEREZOVÁ OCEL








Typové označení, 
varianty:









dveřní klika METAL TUBE 00 – 13, rozeta DOZ, FAB a WC
dveřní klika METAL TUBE 00 – 13, dlouhý štít 72 nebo 90 DOZ, FAB a WC
dveřní klika METAL TUBE LIGHT 00 – 06, rozeta DOZ, FAB a WC
dveřní klika METAL TUBE LIGHT 00 – 06, dlouhý štít 72 nebo 90 DOZ, FAB a
WC
okenní klika METAL TUBE – polohovací – MTP 00 – 11
dveřní klika METAL EXTRA 00 – 18, rozeta DOZ, FAB a WC
dveřní klika METAL EXTRA LIGHT 00 – 16, rozeta DOZ, FAB a WC
dveřní klika METAL EXTRA 00 – 18, dlouhý štít 72 nebo 90 DOZ , FAB a WC
dveřní klika METAL CUBE 00 – 03, rozeta DOZ, FAB a WC
okenní klika METAL EXTRA – polohovací – MEP 00 – 18
dveřní klika ROYAL STEEL 01 – 12, rozeta DOZ, FAB a WC
dveřní klika ROYAL STEEL 01 – 12, dlouhý štít 72 DOZ, FAB a WC
dveřní klika ROYAL STEEL 01 – 12, dlouhý štít 90 DOZ, FAB a WC
dveřní koule, rozeta
dveřní koule dlouhý štít 72 DOZ, FAB a WC
dveřní koule dlouhý štít 90 DOZ, FAB a WC

Popis a určení výrobku (výrobcem, popř. dovozcem určený účel použití ve stavbě):
Na dveře, vrata a okna – výplně stavebních otvorů, za účelem oddělení požárních úseků s
požadovaným stupněm požární bezpečnosti
Údaj o použitém způsobu posouzení shody, identifikační údaje dokladů o zkouškách a
posouzení shody:





§ 5 nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
Protokol o zkoušce č. Pr-05-1.02.039 a Pr-05-1.02.001 a
Protokoly o klasifikaci č.PK2-08-05-023-C-0 a PK2-08-05-004-C-0 Vydané dne 3.8.2005
autorizovanou osobou AO 216 PAVUS, a.s.
Certifikát výrobků: č. 202/C5a/2017/J-30-20303-17

Odkaz na určené normy, technické předpisy, stavební technické osvědčení, které byly použity
při posouzení shody:


ČSN EN 1906 165776



ČSN EN 179



ČSN EN 1634-1



ČSN 73 0802, ČSN 73 0804



Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.




Stavební technické osvědčení č. STO-30-20237-17

Údaje o autorizované osobě, pokud vydala stavební technické osvědčení nebo se podílela na
posuzování shody, evid. číslo a datum vydání jejího nálezu:
Obchodní jméno:
Sídlo:

Strojírenský zkušební ústav, státní podnik
Hudcova 424/56b, 621 00 BRNO, odštěpný závod 2
Tovární 5, 466 21 JABLONEC NAD NISOU, Česká republika

IČ:

00001490

Číslo autorizované osoby:

AO 202

Stavební technické osvědčení č. STO-30-20237-17
Závěrečný protokol č. 30-11014
Certifikát č. 202/C5a/2017/J-30-20303-17
Potvrzujeme na vlastní odpovědnost, že vlastnosti výrobku/ů specifikovaného/ných v tomto
prohlášení splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005
Sb., že výrobek je za podmínek obvyklého (resp. 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.
Datum a místo vydání prohlášení o shodě:
Ve Šlapanicích

dne 7.9.2018

Jméno a funkce odpovědné osoby výrobce / dovozce
Eva Čeganová
manažer provozu Holar

