
Prohlášení o shodě

Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno
gabotherm@wolfcr.cz, www.podlahovetopeni.cz

podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a § 13 nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Dodávaného na trh společností:
Wolf Česká republika s.r.o.
Rybnická 92
634 00 Brno
Česká republika
IČO: 49433741

Výrobek, popis a určení:
Trubky gabotherm® z polybutenu PB-R s kyslíkovou bariérou a tvarovky a kompletační prvky, d 8 mm – 32 mm pro rozvody  
ústředního vytápění, nízkoteplotního podlahového, stěnového a stropního vytápění/chlazení v systémech gabotherm

Z místa výroby:
Trubky:
Viega Supply Chain GmbH & Co. KG Bernrieder Straße 12, D-94559 Niederwinkling, SRN
Tvarovky:
IPA Produktions-& Vertriebsges.m.b.H
Betriebsstraße 4, A-3163 Rohrbach, Rakousko

Seznam použitých předpisů:
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění
Stavebně technické osvědčení č. STO-AO 224-1035/2020

Použitý způsob posouzení shody:
Postup podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění

Autorizovaná osoba podílející se na posouzení shody:
Institut pro testování a certifikaci, a. s. 
Tř. Tomáše Bati 299, a. s., 763 02 ZLÍN – Louky 
autorizovaná osoba AO 224
IČO: 47910381 

Použité dokumenty k posouzení shody:
Stavebně technické osvědčení  č. STO-AO 224-628/2014a ze dne 17.4.2014 
Certifikát č.14 0208 V/AO/a ze dne ze dne 17.4.2014 změna 28.4.2017
Závěrečný protokol č. 7935 01538/2017 ze dne 28.4.2017 

Potvrzujeme na vlastní odpovědnost, že vlastnosti výrobku specifikovaného v tomto prohlášení jsou ve shodě se základními požadavky naří-
zení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, že výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný a že byla přijata opatření k zabezpečení 
shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Brně  dne 31. 5. 2020
 
Jménem společnost Wolf Česká republika s.r.o. podepsán: Ing. Ramon Haás, jednatel společnosti


