
Prohlášení o shode

podle § 13 zákona c. 22/1997 Sb. v platném znení a § 13 narízení vládv c. 163/2002 Sb. ve znení
NVc. 312/2005 Sb.

Prohlášení o shode vydává
Obchodníjméno: ROTO stavební elementy s.r.o.
Sídlo: Strašnická 382/43, 102 00 Praha 10-Hostivar
lé: 27190803

jako distributor výrobku
název: Drevené strešní okno
Typ: ROTO 435H a 439H

Výrobce: ROTO Frank Bauelemente GmbH
Wilhelm-Frank-StraJ3e 38-40

D-97980 Bad Mergentheim-Edelfingen, Nemecko
ve výrobne ROTO Frank Sp.z o.o.,UI. Lubenska 104,21-100 Lubartów,Polsko

Popis a urcení funkce výrobku:
Strešní okno - konstrukce s pruhlednou nebo prusvitnou výplní osazovaná zpravidla do strešního
plášte. Je urceno pro denní osvetlení a prirozené (prímé) vetrání vnitrních prostor budov. Plní i funkce
tepelne izolacní, zvukove izolacní, ochranné proti nepríznivým povetrnostním vlivum apod.

Prohlašuji a potvrzuji, že

Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání urceného použití bezpecný a že
byla prijata opatrení, kterými je zabezpecena shoda výše uvedených výrobku uvádených na trh
s technickou dokumentací a se základními požadavky narízení vlády, která se na nej vztahují

Vlastnosti tohoto výrobku splnují technické požadavky, které se na nej vztahují a které jsou uvedeny
v platném znení narízení vlády c.163/2002 Sb., ve znení NV c.312/2005 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, konkretizovanév STO c.209-023-05

Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v § 5 narízení vlády c.163/2002 Sb., ve znení
NV c.312/2005 Sb. a §12 odst.3 zákona 22/1997 Sb. v platném znení, s použitím následujících
dokladu:

Certifikát C. OlO/209/§5/2005
a

Protokol o certifikacivýrobku C.PC-010- 05,

které vydala AUTORIZOVANÁ OSOBA 209, Mendelova zemedelská a lesnická univerzita v Brne,
pracovište Zlín, Louky 304, 763 02 Zlín

Uvedený výrobek odpovídá urceným ceským technickým normám CSN 74 6101, CSN 730540-2,
CSN EN 12207, CSN EN 12208, CSN EN 12210a Stavebnímutechnickému osvedcení C.209-023-05
vydanému dne 04.02.2005 Autorizovanou osobou 209, MZLU v Brne, pracovište Zlín, Louky 304,
763 02 Zlín.

Teclmická dokumentace výrobku je prubežne doplnována zprávami o dohledu a kontr01ách.

V Praze, dne 02.10.2005 ng. Jirí
prok$rista spolecnosti
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STAVEBNE
TIJUHLÁI\5KÝCH
VYROBKU

AUTORIZOVANÁ OSOBA 209
Rozhodnutí o udelení autorizace c. 29/2002, vydané ÚNMZ dne 17.zárí 2002

CERTIFIKÁT VÝROBKU
C. 010/209/§5/2005

vydanýpro
žadatele:

ROTOstavební elementy s.r.o.
Strašnická 382/43, 102 00 Praha 10 -Hostivar

IC:27190803

výrobce:
ROTO FRANKSp. z 0.0.

Ul. Lubelska 104, 21-100 Lubartów, Polsko
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Autorizovaná osoba C. 209 podle § 5 odst. 2 narízení vlády C. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky (dále jen narízení vlády C. 163/2002 Sb.), na základe prezkoumání
podkladtJ,predložených výrobcem, zkoušek vzorku (vzorktJ)výrobku a posouzení systému rízenívýroby výrobce,
vydává tento certifikátvýrobku pro

Drevené strešní okno ROTO 43SH a ROTO 439H

Tímto certifikátem výše uvedená autorizovaná osoba osvedcuje, že uvedený výrobek v rozsahu technických
požadavktJ souvisejících se základními požadavky podle prílohy C. 1 narízení vlády C. 163/2002 Sb. odpovídá
následujícímurceným technickým normám a stavebnímu technickému osvedcení (dále jen STO):
Soucinitel prostupu tepla -CSN 73 0540-2, tabulka 3; Pri'lvzdušnost - trída 3 podle CSN EN 12207; Vodotesnost- trída 9A podle CSN EN 12208; Odolnost proti zatížení vetrem - trída C4 podle CSN EN 12210; Únosnost

bezpecnostních zarízení - STO C.209 - 027 - 05.

a že výrobcemje zajišteno rádné fungování systému rízení výroby.

Závery zjištování, overování a výsledktJ zkoušek a popis certifikovaného výrobku, provedené podle ustanovení §
5, odst. 3 narízení vlády jsou uvedeny v Protokoluo certifikacivýrobku podle § 5 narízení vlády C. 163/2002 Sb.
C. PC- 010 - 05 ze dne 7. února 2005, který je neoddelitelnou prílohou tohoto certifikátu.

Tento certifikát platí po dobu kladných výsledktJ vyhodnocení dohledu nad rádným fungováním systému rízení
výroby u výrobce, provádeného autorizovanou osobou podle § 5, odst. 4 narízení vlády C.163/2002 Sb., (nejdéle
však po dobu platnosti uvedenou ve výše uvedeném Protokolu o certifikaci výrobku a STO).

Tento certifikát, jako doklad o shode výrobku s technickými požadavky stanovenými v dobe vydání tohoto
certifikátu narízením vlády C. 163/2002 Sb. a o posouzení shody podle § 5 tohoto narízení vlády, je vydán
pro výrobce k využití pro úcely vyplývající z § 13 zákona C. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o zmene a doplnení nekterých zákontJ, ve znení pozdejších predpistJ.


