
 

 

Prohlášení o shodě 
vydané dle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění. 

 
Dovozce:  Den Braven Czech and Slovak a.s. 
  Úvalno 353, 793 91 Úvalno 

IČO: 26 87 20 72, zapsáno v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 2951 
 
Název:   Kotevní šroub TURBO 
Typ:  s plochou hlavou 
 
Popis a ur čení výrobku: 
 

Montážní šrouby „TURBO“ pro montáž rámů oken a dveří ke zděnému nebo betonovému podkladu s plochou hlavou, s 
vnitřní drážkou STAR DRIVE, galvanicky zinkované s bílým chromátem. Montážní šrouby Turbo jsou určeny 
k upevňování rámů oken a dveří vyrobených ze dřeva, plastu, plastu s kovovou výplní a nebo kovu k podkladům 
zděným (plné cihle, lehčeným zdícím materiálům), litým materiálům (beton). 

 
Uvedený výrobek je ve shod ě s tímto technickým p ředpisem:   

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č.312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky a odpovídá technické specifikaci a technickým normám, které byly použity při posouzení shody: 
 

• ČS N EN ISO 10666 - Samovrtné šrouby se závitem do plechu. Mechanické funkční vlastnosti. 
• ČSN EN ISO 2702 - Ocelové šrouby do plechu zakalené. Mechanické vlastnosti. 
• ČSN EN ISO 1463 - Kovové oxidované povlaky – Měření tloušťky povlaku – Mikroskopická metoda. 
• ČSN ISO 6507-1 - Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Vickerse. Část 1: Zkušební metoda 
• TN 04.04.08  - Konstrukční spojovací prostředky. Ocelové šrouby samořezné a samovrtné. 

 
Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v:  

§ 5 (certifikace výrobku) nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. 
 
Posouzení shody tohoto výrobku se účastnila autorizovaná osoba:  

AO 204 TZÚS Praha, s.p. 
Pobočka 0700 – Ostrava 
U studia 14, 700 30 Ostrava 
 

Nálezy vydané autorizovanou osobou: 
Certifikát výrobku č. 204/C5/2016/070-050011 ze dne 27.05.2016 
Protokol o výsledku certifikace č. 070-050010 ze dne 26.05.2016 
Stavební technické osvědčení č. 070-05008 ze dne 20.05.2016 platný do 31. května 2019 
 

Prohlašujeme výhradn ě na vlastní odpov ědnost, 
že vlastnosti tohoto výrobku splňují na něj se vztahující požadavky uvedených technických předpisů a výrobek je za 
podmínek určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků 
uvedeného typu uváděných na trh s technickou dokumentací a s požadavky těchto předpisů. 
 
v Úvalně, dne 30.5.2016 
 
 
          

Bc. Koudelka Zdeněk 
         Aplikační technik 


