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Prehlásenie o zhode.  

Podľa § 13 odst. 2 zákona č.22/1997 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších  predpisov ( ďalej Zákon)  

Identifikačné údaje výrobcu:  

- obchodné meno:    SOLIDA, spol. s r.o.  

- sídlo:      Semanínská 213, 560 02 Česká Třebová, Česká republika  

- identifikačné číslo:   49285271  

Identifikačné údaje o výrobkoch: 

- názov:   upevňovacie prvky a upevňovacie systémy pre rozvody a technické zaradenia budov, objímky, konzoly, 

montážne nosníky a ďalšievybrané prvky  

- typové označenie, varianty: Viď záverečný protokol č. 3010955  

Popis a určenie výrobku (výrobcom, určenie a účel použitia na stavbe):  

Upevňovacie prvky a upevňovacie systémy pre rozvody a technické zariadenia budov pre použitie, na ktoré sa 

nevzťahujú požiadavky na požiarnu bezpečnosť.  

Upevňovacie prvky a upevňovacie systémy slúžia hlavne pre upevnenie potrubných rozvodov, pre rôzne méd ia  

pri výstavbách či rekonštrukciách budov.  

Objímky slúžia k uchyteniu potrubí z rôznych materiálov (oceľové, liatinové, medené, plastové, sklenené). 

Konzoly, montážne nosníky a príslušenstvo umožňujú upevnenie rozvodov priamo na stenu, strop alebo podlahu. 

Spojením konzol, montážnych nosníkov a ostatných prvkov je možné vytvoriť veľký počet konštrukčných riešení.  

Údaj o použitom spôsobe posúdenia zhody, identifikačné údaje protokolov a posúdenie zhody:  

- záverečný protokol č. 3010955 zo dňa 20170221  

- protokol o počiatočnej  skúške typu č. 3010955 zo dňa 20170210  

- § 8 nariadenia vlády 163/2002 Sb., ktorým sa stanovia technické požiadavky na vybrané stavebné výrobky, 

v platnom znení  

Odkaz na určenie noriem, technických predpisov, ktoré boli použité pri posúdení zhody:  

-  
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- ČSN ISO 27681:1992 Všeobecné tolerancie. Nepredpísané medzné tolerancie dĺžkových a uhlových 

rozmerov  

ČSN EN 100881:2015 Hrdzaveniu odolné ocele  Časť 1: Prehľad hrdzaveniu odolných ocelí                                                                                                  

 

 

 

- Zákon č. 22/1997 Zb., o technických požiadavkách na výrobky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v 

znení neskorších predpisov  

- Nariadenie vlády č. 163/2002 Zb., ktorým sa stanovujú technické požiadavky na vybrané stavebné výrobky, 

v platnom znení  

  

Potvrdzujeme na vlastnú zodpovednosť, že vlastnosti výrobku/ov špecifikovaného/ných v tomto prehlásení 

splňujú základné požiadavky podľa nariadenia vlády č. 163/2002 Zb., ktorým sa určia technické požiadavky na 

vybrané stavebné výrobky, v platnom znení, že výrobok je za podmienok obvy klého (resp. výrobcom/dovozcom 

určeného) použitia bezpečný a že boli prijaté opatrenia k zabezpečeniu zhody všetkých výrobkov uvádzaných na 

trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami.  

Dátum a miesto vydania prehlásenia o zhode:  

V České Třebové ............................................................ dňa 2.1.2022  

Meno a funkcia zodpovednej osoby výrobcu / dovozcu...Petr Kalousek, konateľ spoločnosti  

Podpis ...................................................  

  


