PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 02-02/2017
podle doložky III nařízení Rady (EU) č. 305/2011

1.

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Drenážní žlaby a vpusti STORA z polymerického betonu na odvodnění
zpevněných ploch

2.

Typové označení výrobků:

drenážní žlaby SELF SB 100-150-200 pro zatížení A15 a B125
drenážní žlaby RESIDENTIAL SCB 100 pro zatížení A15, B125 a C250
dvorní vpusti GARDEN pro zatížení A15
drenážní žlaby PARKING SC 100-150-200-300 pro zatížení A15, B125 a C250
drenážní žlaby TECHNICAL SE 100-150-200-300 pro zatížení D400, E600 a F900
drenážní žlaby SUPER SF 100-150-200-300 pro zatížení D400, E600 a F900
kabelové žlaby DUCTING SF 100-150-200 pro zatížení F900
drenážní obrubníky KERB 100 pro zatížení D400

3.

Zamýšlené použití:

odvodnění zpevněných ploch – vozovky, cesty, chodníky, terasy, výrobní haly a
manipulační plochy

4.

Výrobce:

STORA-DRAIN n.v./s.a. (BSI Group)
Zwaarveld 32, B-9220 Hamme,
Belgie

5.

Distributor pro oblast ČR/SR:

REXCOM s.r.o.
Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav, Česká republika
IČ 26919028

6.

Systém posuzování a ověřování stálosti
vlastností stavebních výrobků:

Systém 4

7.

Relevantní harmonizovaná technická norma:

ČSN/STN EN 1433 – odvodnění zpevněných ploch a pozemních komunikací
ČSN/STN EN 124 – výstavba a konstrukce pozemních komunikací

8.

Systém kontroly stálosti vlastností výrobků:

Výrobce je v souvislosti s výše uvedenými normami držitelem

9.

Deklarované vlastnosti výrobků:

KOMO certifikátu
č. K41786/03 vydaného autorizovaným certifikačním orgánem Kiwa Nederland
B.V., Sir winston Curchilllaan 273, 2280 AB Rijswijk, Netherland
Výrobce přijal opatření pro řízení a kontrolu jakosti ISO 9001:2008 v oblasti
konstrukce, vývoje, výroby a prodeje termoplastových trubních systémů pro
dopravu odpadní vody, kanalizace a drenáže.
Výrobce dále přijal a systému ochrany životního prostředí ISO 14001:2004.

10. Technické vlastnosti výrobků uvedených v bodech 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto
prohlášení se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Na území ČR a SR je osobou
zodpovědnou za správnost tohoto prohlášení autorizovaný dovozce uvedený v bodě 5.

Podepsáno za autorizovaného dovozce:
V Břeclavi, dne 30.11.2017

______________________________
Ing. Josef Řezáč, jednatel
REXCOM s.r.o.

