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PROHLÁŠENÍNA o SHODĚ

Podle $ 13 zákona č.22l|99,7 Sb. v platném znění a $ 1l nařízení v|áďy č.16312002 Sb',
novela zákona31212005 Sb. v platném znění a souladu se směrnicí EU 89/106/EHS, 93/68/EHS

Prodeice, dovozce a montážní firma

ATENA spol.

:

s r.o.

Tylova 727, Otrokovice 165 02
Prohlašuje na SVou ýlučnou odpovědnost, Že pro nížeuvedené Stanovené vyrobky bylo provedeno posouzení shody vlastností
s poŽadavky technic}oých předpisů.

Lamelové podhledy a obklady stěn řady A, AC, C, AP, B, S, PV, F, N, TN, PlL, mŤížovépodhledy, podhledy a obklady
z tahokovu. Hliníkové fasádní obklady,,FORMAL, ALUCOBOND, GUTBOND, ALUBOND, REYBOND, DEBOND'
LARSON, ETALBOND, ALCAN, DoMICo... Kazetové podhledy z hliníkoých a ocelových plechů o tloušťkách 0,4mm - 4mm
s povrchovou úpravou PVDF Kynar 500 exteriér, interiér v ruzných odstínech a chemicky leštěného barevného hliníku, hliníkové
a ocelové zavěšené konstrukce včetně ,,T..konstrukce 75,24mm a obvodové lišty hliníkovéa ocelové tlouŠťky0'5mm -2,5mm
jako prvek,,L.. nebo jako prvek dvojité obvodové stínové,,L..pro použitíke všem typům podhledů ATENA S.p.A. Italy dle
ruzných odstínu RAL. Kompletní sortiment slunolamů ATENA F20o' F30", F45" negatívní(zespodu) a pozitivní (zeshora),
slunolamů spu ,,Z,. a slunolamů typu slzičky (elipsy) ruzných drúůa rozměru v provedení hliník, ocel, nerez. Fasádní systém
sendvičoVé kovové panely s polyuretanem, nebo twdou izolaci s poŽární odolností, dřevěné desky Finnforest (aquagabon,
thermowood), Cembonit, Cetris' keramické obklady.

VÝrobce:

ATENA S.p.A' Via de Gasperi 52,30020 Gruaro (Ve) Italy konstrukce pro podhledové systémy a obklady byl proveden
INSTITUTO GIORDANo S.p.A. Via Rossini 2,478|4 Ballaria (Rn) Italy. Certifikát č. Rapporto Di Prova
N.|7426012539RF ze dne 30.7.2003 a norma pro konstrukci se zýšenou ochranou proti korozi ASTM 8117 od fa. INDUSTRIA
CoLoRI FREDDI S.GIORGIo s.r.l. ze dne 11.2.2009 a jiné stáý evropské unie především u různých obkladů sendvičovrých
atest u fa.

panelů typu Bond, dřevěné desky Finnforest, Cembonit, Cetris, keramické obklady, sendvičovépanely PUR, rovné, vlnité a
trapézové plechy mají atesty individuální výrobci materiálů.

UrčenÝ pro:
obklad stropů a stěn v interiérech a exteriérech z hlediska estetického, zwkového útlumu nebo tepelné odolnosti budov

splňují záklaďni poŽadavky podle nařízení vlády č.1781199,7 Sb. a $ 5 nařízeniv|áďy 16312002 Sb. zákonů, novela zákona
31212005 Sb' Ceské republiky jako obklad sffopů, stěn v interiérech a exteriérech a je za podmínek ýše určenéhopouŽití
bezpečný. Výrobce přijal opatření podle CSN EN ISo 9002, kteým zabezpečuje shodu všech ýroblru uváděných na trh
s technickou dokumentací a se základními požadavky.

TÍmto jako v,-foobce potwzuji Že vlastnosti výrobku splňují základni požadavky podle nařízení vlády č.|6312002 Sb., novela
zákona31212005 Sb. v platném mění je vyrobek za podmínek ýše uvedeného pouŽití bezpečný. Zároveň jsme přijali opatření'
kteqými zabezpečujeme shodu všech ýrobku uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.
- Certiťrkát č. C|-97-2118' platnost do 30.6.2015 vydaný Státní zkušebnou č.227, Výzkumný ústav pozemních staveb

-

Praha

l0

Závamý posudek č. HEM-32l .4'3.4.95 (posudek o zdravotní ahygienické nezávadnosti) ze dne |9.04.|995 čj.12801
lydaný Ministerstvem zdravotnictví ČR, Hlavním hygienikem ČR.
Certifikát č.06-|3333 ze dne23.4.2002 ve smyslu $5 nařízení vláďy č.16312002 Sb. lydaný Technickým a zkušebním

ústavem stavebním v Praze, s.p. pobočka 0600
Výše uvedené v'ýrobky jsou ve shodě s normami ČSN.

- Brno.

Vypracoval : Radomír Vyoral - jednatel a majitel společnosti
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