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Prohlášení o shod
. S.003

podle § 13 zákona . 22/1997 Sb. v platném zn ní a § 13 na ízení vlády . 163/2002 Sb. ve zn ní NV .312/2005 Sb.
1)

My

RAVAK a.s.
Obecnická 285
261 81 P íbram
I O: 25612492
tímto prohlašujeme,

že následn ozna ené výrobky na základ jejich koncepce a konstrukce, stejn jako námi do ob hu uvedená provedení,
jsou ve shod se požadavky na ízení vlády . 163/2002 Sb. v platném zn ní a vyhlášky . 409/2005/Sb. Výrobce p ijal
opat ení, kterými zabezpe uje shodu všech výrobk uvád ných na trh s technickou dokumentací a se základními
požadavky. Zajistil všechna nezbytná opat ení k tomu, aby výrobní proces v etn výstupní kontroly a zkoušek výrobk ,
zabezpe ovaly jednotnost výroby a shodu výrobk s typy popsanými v certifikátu výrobku a se základními požadavky,
které jsou na n aplikovatelné.
P i námi neodsouhlasených zm nách výrobk ztrácí toto prohlášení svou platnost.
Název:

Vodovodní baterie RAVAK - p íslušenství

Typové ozna ení:

Posuvný držák sprchy (972.00, 973.00), Držák plast (610.00), St nový
vývod sprchy (701.00), Držák sprchy (706.00), R žice plochá 3 funkce
(953.00), R žice kulatá 5 funkcí (952.00), R žice mini (954.00), Hlavová
sprcha (980.00, 981.00), Výtokové rameno (702.00, 703.00), Sprchová
hadice (911.0, 912.50, 913.00), Set – hadice (901.00, 902.00)

Distributor:

RAVAK a.s. Obecnická 285, 261 81 P íbram, I O: 25612492

Dovozce:

RAVAK a.s. Obecnická 285, 261 81 P íbram, I O: 25612492

Výrobce:

Guangdong Huayi Plumbing Fittings Industry Co., Ltd., No.D1, Lianzhu Developing
District, Shuikou Town, Kaiping City, Guangdong, China

Popis a ú el použití: P íslušenství vodovodních baterií je vyrobeno z mosazi nebo plast
vybavení koupelen.

a je ur eno jako sanitární

Použité p edpisy:
• Zákon . 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném zn ní
• Na ízení vlády . 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném zn ní
• EN 1112:2008
• EN 1113:2008
Výrobky jsou za podmínek obvyklého a ur eného použití bezpe né.
Použitý zp sob posouzení shody:
• postup podle § 5 Na ízení vlády . 163/2002 Sb.
§ 3 a § 9 Vyhlášky MZ . 409/2005 Sb.
2)

Autorizované osoby podílející se na posouzení shody
-----
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Ing. Patrik Kreysa
editel úseku obchodní strategie
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Jméno, adresa a identifika ní íslo osoby vydávající prohlášení o shod (výrobce nebo dovozce)
Autorizovaná nebo akreditovaná osoba spolupracující na posuzování shody

Podpis

