
 

 

 
Prohlášení o shodě 

vydané dle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění. 
 
Dodavatel: Den Braven Czech and Slovak a.s. 
  Úvalno 353, 793 91 Úvalno 

IČO: 26 87 20 72, zapsáno v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 2951 
 
Název:  Kamenný koberec PerfectSTONE, Mramorový koberec PerfectSTONE 
Typ:  Univerzální litá dlažba pro exteriér a interiér 
 
Výrobna: Úvalno 353 
  Úvalno 793 91 
 
Popis a určení výrobku: 
 

Kamenný / Mramorový koberec PerfectSTONE je litá dlažba, která je univerzálním finálním povrchem z říčních a 
mramorových kamínků spojených epoxidovou pryskyřicí.  

 
Vlastnosti uvedeného stavebního výrobku splňují požadavky stanovené v nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Výrobek 
je za podmínek určeného použití bezpečný. Byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků, 
které jsou uváděny na trh, s technickou dokumentací a se základními požadavky, při dodržení všech právních 
norem ČSN.  

Shoda a identický produkt byl posouzen na základě Nařízením vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a odpovídá technické specifikaci a 
technickým normám, které byly použity při posouzení shody. 

 
Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným: 

Ve skupině 11.01, předepsaný způsob odpovídá §8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Ve znění NV č.312/2005 Sb. 
 
Posouzení shody tohoto výrobku se účastnila autorizovaná osoba: 
 

Autorizovaná osoba 204 
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.,  
pobočka 0200, České Budějovice 
Nemanická 441, 370 10 České Budějovice 

Nálezy vydané autorizovanou osobou: 
 

Dne 3.5.2016 Stavebně technické osvědčení č. 020 - 034933 s platností do: 31.5.2019 
Dne 9.5.2016 Certifikát výrobku č. 204/C5/2016/020 - 034935 
Dne 18.6.2015 Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 020 – 034934 
Dne 16.7.2018 Zpráva o Dohledu č. 020-039353 

 
Prohlašujeme výhradně na vlastní odpovědnost, 
že vlastnosti tohoto výrobku splňují na něj se vztahující požadavky uvedených technických předpisů a výrobek je za 
podmínek určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků 
uvedeného typu uváděných na trh s technickou dokumentací a s požadavky těchto předpisů. 
 
 
Ing. Kamil Šmidák 
Marketing manager 
 
V Úvalně dne 16.07.2018 

     

 


