PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
LB Cemix, s.r.o., Borovany
podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky,
ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
Výrobce:
Adresa:
IČ:

LB Cemix, s.r.o.
Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká republika
279 94 961
prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou zodpovědnost,
že výrobek

Beton sloupkový RAPID (340)
určený pro stavební použití,
splňuje základní požadavky podle nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády ČR č. 312/2005 Sb. a nařízení
vlády č. 215/2016 Sb., konkretizované Stavebním technickým osvědčením, a je za podmínek výše určeného použití bezpečný.
Výrobcem jsou pro výrobek stanoveny podmínky pro jeho realizaci technickým listem.
Výrobce LB Cemix, s.r.o., Borovany přijal opatření v úrovni dané postupy podle ČSN EN ISO 9001 a požadavky na Systém řízení
výroby (FPC), a potvrzuje tím, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle výše uvedeného nařízení, popřípadě
požadavky jiných technických předpisů a přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou
dokumentací a se základními požadavky na stavby.
Posouzení shody bylo provedeno podle § 6 (certifikace systému řízení výroby) nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, s použitím následujících dokladů:
Název dokumentu
Certifikát systému řízení výroby (provoz Studénka)
Stavební technické osvědčení (STO)
1)

Dokument č.
204/C6/2017/020-037486
020-037463

Datum vydání
10. 07. 2017
28. 06. 2017

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Autorizovaná osoba 204, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek,
pobočka České Budějovice, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, ČR

Výrobek se uvádí na trh s označením CCZ.
Borovany, 2017-07-20
Oprávněn k jednání za výrobce LB Cemix, s.r.o., Borovany

……………………………………………
Bc. Jakub Jaroš
obchodní a marketingový ředitel
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