PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Dle zákona č.22/1997 Sb. §13 odst. 2 ve znění pozdějších změn a doplňků
a dle nařízení vlády č.163/2002Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků
DOVOZCE:
obchodní jméno:

Rubidea CZ s.r.o.

sídlo:

Hlávkova 1088/17, 460 14 Liberec 14

IČO:

25759698

Výrobce: FRABO Spa, Corsa di Porta Romana no.63, Milano(MI) , 20 122, Italy
název:

FRABO – lisovací tvarovky z uhlíkaté oceli pozinkované
FRABOPRESS C-STEEL
FRABOPRESS C-STEEL GAS

typové označení:

FRABO

varianty:

viz STO-30-20564-09 - 30 typových označení – dimenze DN 15 – 54 mm

Popis a určení funkce výrobku:
Tvarovky FRABOPRESS C-STEEL jsou lisovací tvarovky z uhlíkaté oceli s galvanickou úpravou
zinkováním.Vyrábějí se v provedení se standardním těsnícím „O“ kroužkem. Používají se
v instalacích,skladování a rozvodech, která není určena pro lidskou spotřebu.(např. požární voda,
topení, odpadní voda). V rozvodech solárních systémů se používají speciální „O“ kroužky z FKM
zelené barvy. V tomto provedení se používají v instalacích pro ohřev vody ( např. solární kolektory),
kde mohou teploty dosahovat 200 oC.
Tvarovky FRABOPRESS C-STEEL GAS jsou lisovací tvarovky z uhlíkaté oceli s galvanickou
úpravou zinkováním. Vyrábějí se v provedení s těsnícím „O“ kroužkem z HNBR. které se používají
v instalacích a rozvodech plynu a paliv určených pro zásobování systémů vytápění budov.(zemní plyn,
propan, propan butan).

Použitý způsob posouzení shody:
Posouzení výrobku bylo provedeno dle nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a
doplňků.

Seznam použitých předpisů:
ČSN EN 13501-2:2007
ČSN EN 13501-1:2007

Údaje o autorizované osobě podílející se na udělování shody:
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, 621 00 Brno
IČO:00001490
Autorizovaná osoba vydala dne 18.12.2009
certifikát výrobku č: AO 202/C5/2009 reg.č.J-30-20565-09 a STO-30-20564-09

Potvrzení prodejce:
Firma Rubidea CZ s.r.o. potvrzuje že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky nařízení vlády
č.163/2002 Sb. a výše uvedených norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného
použití, jsou tyto výrobky bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků
uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.
Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces včetně výstupní kontroly a zkoušek
konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsanými v certifikátu
a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.
V Liberci dne 21.12.2009
Jméno a funkce odpovědné osoby …Jan Krotil, jednatel
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