podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a § 11 nařízení vlády č. 178/1997 Sb.
A. Prohlášení o shodě vydává:
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:

VEKAMAF spol. s.r.o.
Na Ládví 18, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
48535630, veden u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka
C. 18998

B. Jako distributor výrobku:
Název:
Typ:
Výrobce:

Střešní systém GERARD®
CLASSIC, SHINGLES, SHAKES a ROMAN TILE včetně příslušenství
AHI Roofing Limited, PO Box 18071, Glen Innes, Auckland, Nový
Zéland

C. Popis a určení funkce výrobku:
Profilovaná krytina vyrobená z ocelového plechu tloušťky 0,4 mm krytého hliníko-zinkovou
vrstvou s 55% obsahem hliníku, vrstvou akrylové pryskyřice, základním nátěrem, kamenným
posypem a svrchní akrylovou vrstvou. Krytina je určená pro instalaci na šikmé střechy.
Profilovaná krytina je vyráběna spolu s příslušenstvím vyráběným stejnou výrobní technologií
jako sama krytina.
D. Přezkoušení typu tohoto výrobku ve smyslu bodu E tohoto prohlášení o shodě provedlo
certifikační místo British Board of Agrément (BBA), P.O. Box 195, Bucknalls Lane,
Garston, Watford, Herts. WD2 7NG, které vydalo na tento typ výrobku certifikát č.
99/3568 ze dne 25. března 1999.
E. Jako důkazu o posouzení shody s Nařízením vlády č. 163/2002 Sb je využito certifikátu
uvedeného v písmenu D.
F.

Na uvedený výrobek se vztahuje právní předpis uvedený v bodě E. Uvedený výrobek
odpovídá těmto harmonizovaným technickým normám, uvedným v certifikátu dle bodu D
tohoto prohlášení:


EN 10215 : 1995 Ocelové plechy a pásy kontinuálně žárově pokovené slitinou
hliník-zinek (AZ). Technické dodací podmínky.

G. Prohlašuji a potvrzuji, že výrobek je za podmínek obvyklého a v montážním návodu
určeného použití bezpečný, a že byla výrobcem přijata opatření v rámci ISO 9001,
kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou
dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují, a s
požadavky technických předpisů uvedených v bodě E.

V Praze dne 13. 7. 2005

Ing. Richard Vertich

jednatel společnosti

