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Prkna, která znamenají domov

Grand Floor 0,4
PROHLÁŠENÍO VLASTNOSTECH
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DOP: LW-DB-0001

Jedjneěný identií'ikaění kód lypU výíobku:

Pružnépodlahové krytiny d|e DlN EN l§O 10582

2.

Typ, séíienebo sériové čis|o nebo jakýkoli jiný pNek umožňujici iden|irikaci slavebnich výrobkú podle čl. '1 1 odst. 4:

Viz produktový štítek

3.

zamýšieně použiti nebo zamýšiená použiií staVebniho výíobku V souladu s piíslušnou haímonizovanou technickou spec;fikací podle piedPokladU Výíobce:

pro použiti jako podlahy v budovách (viz EN 14041 .2018-05) podle specifikace výrobce.

4

Jméno. firma ne§o registíovaná obchodni žnámka a konlaktni adresa výrobce podle čl. 1 1 odsl. 5:

Adramaq Designeťs LVT TWO - JAB Teppiche Heinz Anstoež KG - Dammheidel Str.97 - 32052 Herford

5,

Piipadně iméno a kon{aktni adresa zplnomocněného záslupce, jehož plná moc se vztahuie na Úkoly uvedené v Čl, l2 odst,

2:

Neni použitelný

6.

sy§tém nebo syslémy posuzováni a ovéiováni státo§li vlá§lnosti stavebnich výrobkÚ, jak je uvedeno V přiloze V:

Systérn 3

7,

V piipedě píohlášeni o Vlashostech 1ýkaj;cich so stavebního Výíobku, na kleď se váahuje harmonizovaná norma
Jn]éno povéřeného orgánu, kteoi na zákaadě Vzortú poskylnutých výíobcem vydal zkušebni prolokol pro poČá|eČnityPoVou zkouŠkU-
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Ýpřipaděprohlášeni ovlá§lno§lgch,lýkajicichsěslavebnihovýíobku.píokte.ibylovydánoevropskélechnicképosouzeni:

Není použitelný

Podlohy Šestók s. r, o.
Showroom, sklod;

Business Pork, Průmy-qlovó
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lohyiQ,j s]-sesŤok. cZ

Berle život od podlohy
Již 17 lel dodóvóme podlohy proíesionólům: Pocloiy Še:iok s r o.
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'rkna, která znamenají domov

Grand Floor 0,4
EN 14041: 2004/AC:2006
EN 14041:2Oa4AC:2O06
EN 14041:2004|AC:20O6
EN 14041: 2004/AC:2006
EN 14041, 2004/AC:2006
EN 14041:2004/AC:2006
EN 14041:2004/AC:2006
EN 14041: 2004/AC:2006
EN 14041: 2004/AC:2006
Vlaslnost výíobku uvedená v bodě 1 a 2.ie ve shodě s Vla§lnosti uvedenou v bodě 9.
Toto píohlášeni o vlaslnostech se vydáVá na výhíadni odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4,
Podepsáno za výrobce a jgho jménem:
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Zafirmu Podlahy Šesták s.r.o.

Jiří Sesták
Šesták

Kami

jednatel společnosti
Podlohy Šeslók s. r. o.
Showtoom, sklod:

Business Pork, Průmyslovcl 147 ? !
]02 19 Proho ]0 - Hcslivoi

jedn ate! společnosti
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pod lohy§jsj-sesŤok, cz

Berie život od podlchy
Již 17 le]dodóvóme podlohy prolesiorrálúm: Podlohy Šeslok s r o
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