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(( PRoH úŠEtrtí o vmSTNOSTECH
DOP: LW-DB-0004

1 Jedinečný idenlifikačni (ód lypu výíobkU:

Pružné podlahové krytiny dle DlN EN lso 10582

2, Typ, série nebo §ériové čislo .ebo iakýkoti j'ný pfoek umožňujici identifikaci §lavebnich Výíobků podlé čl, 1 1 od§l 4]

Viz produktový štítek

3. zamýš]ené použití nebo zamýšlená použiti st3yebnabo výíobkU v souladu § piislU§nou }]aímonizoYanou technickou §p9cifikacÍ podle předpokladu výíobce:

Pro použiti ,jako podlahy v budovách (viz EN Ma41 ,2oft-as) podle specifikace výrobce,

f, Jnréno, firma nebo regislrovaná óbchodai známka a konlaklni edíesa výíobce podle ěl. 1 1 odst, 5:

Adrarnaq Designeťs LVT ONE_ JAB Teppiche Heinz Ansioeř KG - Dammheider Str,67 - 32052 Heríord

5 Připadně jméno a koniallni adtesa zplnomocněného .ásluPc., jehož plná móc §e Vztahuje na úkoly uvedené v čl, '! 2 odst, ?:

Neni poUžitelný

6, sy§tém nebo sysiémy poslzování a ověiováni slálosti vlas{no§li §lavebnich výrob'(ú, jak je uvedeno v piiloz9 V:

Systém 3

7. v piípadě píol]lášení o v|aslnoslech týkajicich se §lavebniho výíobku. na kleryi se vztahuje haímonizovaná norma

Jméno pověřeného orgánu. kieď na základě vzoíki poskytnutých výíobcem vydal zkUšebni píolokol pro počáleóni typovoU zkoušku.

TFl Aacheó GmbH]1658
"norinr<Ó'vánY 

Óigan
n9!1i P_o-t i,},ghý

osvědčgni o slálosli vla§{nosti

8. V připadé píohlášení o Vlaslnostech týkajicich se slavebniho vý.obku, pro kleď bylo vydáno evíopské technické posouzeni:

Není použitelný

Podlohy Šestók s. r. o.
§howtoom, sklod:

Business Pork, PrLimyslovó 1 47 2 l 11

l02 19 Proho l0 - l"]csŤivoř

+42a 6a570092ó
pod lohy€'jsj-sesŤok. cZ

T

!
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Beňe život od podlclhy
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EN 14041:2018

EN ,t4041: 2018

EN 14041:2018

EN 14041:2018

EN 14041: 2018

EN 14041:2018

EN 14041:2018

EN 14041: 2018

10. VbstnostVýrobkuuvedenávboděla2ieveshodésvlastnóstilJYgdenouvbodé9.

|á3 T§PPlcH3
Hflřlu ffr§ToETz l(G

Zafirmu Podlahy Sesták s.r.o.

jednate! společnosti

Podlohy Šestók s. r. o,
§howloom, sklod:

Již 'l7 let dodóYóme pod|ohy proíesionólům: PoClohy Šestók s, r, o

Business Pork, Plůmyslovó 14721 11

]02 19 Praba l0 , l-]cslivoř

jednatel společnosti

l +42O ó05 /00 92ó

E podlohy@js]-sesíok.cz
I WWV,/,íiocrfolever.cZ

Toto Prohlášení o viastnoslech se vydává

Jiří Šesták

Berle život od podlohy


