
                  Prohlášení o shodě 
 
 
 
podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 

ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. 
 
 
 
Prohlášení o shodě vydává 
Obchodní jméno: WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o.  
Sídlo:                 Teslova 2, 040 12 Košice 
IČ:                     36586145     
 
jako výrobce výrobku 
název:         Zárubňa z ocele, pre dvere vnútorné, otváracie, s polodrážkou,  jedno- a 

dvojkrídlové, typového označenia CgU, CgH a CgH-S 
  
Popis a určení funkce výrobku:  
Rozmery: výška:  1970 mm 
 šírka:  600, 700, 800, 900, 1100 mm  (pre jednokrídlové dvere) 
  1250, 1450, 1600, 1800  mm  (pre dvojkrídlové dvere) 
 polodrážka:  (26x15) mm 
 l1 - 200 mm 
 l2 - 975 mm 
 

rozmiestnenie 
závesov: 

l3 - 1750 mm 
Materiál a komponenty: 
Stojka: tvarovaný otvorený profil, valcovaný za studena zhotovený z oceľového plechu triedy 11 321 hrúbky   

1,3 alebo 1,5 mm výrobcu U. S. STEEL KOŠICE, s.r.o., Košice   
Nadpražie: tvarovaný otvorený profil, valcovaný za studena zhotovený z oceľového plechu triedy 11 321  hrúbky   

1,3 alebo 1,5 mm výrobcu U. S. STEEL KOŠICE, s.r.o., Košice 
Prahová spojka: tvarovaný otvorený profil prierezu (20x35) až (20x55) mm zhotovený z oceľového plechu triedy 

11 321 hrúbky 1,3 alebo 1,5 mm výrobcu U. S. STEEL KOŠICE, s.r.o., Košice 
Záves prestaviteľný: vysadzovací (dolný diel) typu 60/10 SD výrobcu TKZ POLNÁ, spol. s r.o., Polná,  s únosnosťou do 40 

kg, 3 ks                          
Záves pevný: vysadzovací (dolný diel) typu 4 FF 175 výrobcu TESLA STROPKOV a.s., Stropkov, s únosnosťou do   

50 kg, 3 ks 
Tesnenie: tesniaci profil prierezu (12x15) mm výrobcu SERVICECENTRUM WAGNER s.r.o., Košice 
Náterová látka: základná netransparentná syntetická náterová látka S 2000 SYFAZ/0840 výrobcu CHEMOLAK a.s., 

Smolenice          
  
Výrobek je vhodný na použití jako rám výplně do přechodových stavebných otvorů ve  vnitřních prostorech bytových i 
nebytových budov. 

 

Prohlašuji a potvrzuji, že 
 
A. Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný a že 

byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou 
dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují a s požadavky 
technických předpisů uvedených v části B. 

 
B. Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v: 



nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na stavební výrobky.  

 
C. Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v: 

§ 8 nařízení vlády č. 163/2002  Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na stavební výrobky.  

 
D. Posouzení tohoto výrobku ve smyslu části C tohoto prohlášení o shodě je uvedeno v: 

• Protokole o skúške č. 42324/0395/00 zo dňa 06.12.2000, AO CIS 02/98 LIGNOTESTING, a.s. 
Bratislava 

• Protokole o skúškach č. 42324/0320/99 zo dňa 19.11.1999, AO CIS 02/1998 LIGNOTESTING, a.s. 
Bratislava 

• Protokole o skúškach  č. 800/20/0197/08 zo dňa 05.05.2008, LIGNOTESTING, a.s. Bratislava 
 
 
E. Uvedený výrobek odpovídá určené technické normě ČSN 74 6501: 1987 - Oceľové zárubne. Spoločné 

ustanovenia 
 
 
 
V Košiciach, dne 10.05.2008  
 
 Róbert Wagner 
                                                  konateľ 

 


	Prohlašuji a potvrzuji, že 

