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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 
ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně o doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a §13 nařízení vlády č. 
163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení 

vlády č. 312/2005 Sb. 
 

Prodejce:  
 

GABEX s.r.o., Barchov 21, 53 002 Pardubice 
IČ: 60915803 

 
prohlašuje, že je výrobek: šachtový poklop KOMPOTECH 

 
lze dle typového označení použít pro následující zátěžové třídy dle normy EN 124 a jejich použi-
tí je bezpečné: KOM 600 R A (vnitřní průměr 600 mm) pro zátěžovou třídu A15, KOM 600 R B (vnitřní 

průměr 600 mm) pro zátěžovou třídu B125 a KOM 600 R D (vnitřní průměr 600 mm), KOM 600 D 
(vnitřní rozměr 600 x 600 mm) a KOM 609 D (600 x 900 mm) pro zátěžovou třídu D400. 

 
Specifika výrobku: Poklopy s typovým označením KOM 600 R A a KOM 600 R B lze dovybavit těs-
něním, které slouží proti klapání. Poklopy s typovým označením KOM 600 D a KOM 600 R D mají 
integrované těsnění proti klapání. Poklopy s typovým těsněním KOM 609 D mají integrované těsnění, 
které je činí vodotěsnými. 
 
Materiálové provedení: kompozit SMC 
 

Doklady z procesu posouzení shody: 
 

vydaným Technickým zkušebním ústavem Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 92124 

Piešťany. Technická dokumentace výrobků je průběžně doplňována zprávami autorizované 

osoby o vyhodnocení dohledu nebo kontroly. 
 

 

Tímto Prohlášením o shodě jako prodejce potvrzujeme, že vlastnosti zboží splňují základní 
požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. a požadavky dal-
ších technických předpisů, použitých při posouzení shody. Zboží je při dodržení podmínek 

prodejce a dodržení účelu použití ve stavbě bezpečný. Zároveň jsme přijali opatření, kterými 
zabezpečujeme shodu veškerého zboží uváděného na trh s technickou dokumentací a se zá-

kladními požadavky. 
 

 

 
 
V Barchově dne 2.1.2018  
 
 
 
 
 
 Ing. Alexandra Vondráková 
  


