PROHLÁŠENÍ
FAKRO Sp. z o.o.

Firma:

ul. Węgierska 144 a
33-300 Nowy Sącz, Polsko
prohlašuje, že výrobek: skládací půdní schody, typ: LWT Passive House splňuje požadavky
normy EN 14975+A1:2010 „Půdní schody žebříkového typu – požadavky, značení a zkoušení“
a také bezpečnostní požadavky stanovené zákonem ze dne 12. prosince 2003 o všeobecné
bezpečnosti výrobků (Dz. U. Nr 229, poz. 2275).

Deklarované technické parametry výrobku:
•

průvzdušnost (dle EN 12207): třída 4

•

součinitel prostupu tepla půdních schodů UD=0,51 W/m2K

Čísla zkušebních protokolů:
•
•
•

•
•
•

Protokol ze zkoušek č. 144/13 ze dne 18.04.2013 – zkoušky schodů LWT – CSI Zlín, ČR,
Protokol ze zkoušek č. 068/13 ze dne 25.03.2013 – zkoušky schodů LWT – CSI Zlín, ČR,
Protokol ze zkoušek č. LOW02-6050/13/R06OWN ze dne 20.09.2013 pro 3dílné dřevěné
skládací půdní schody FAKRO LWN, LWN-P, LWP, LWS, LWK i LWT – ITB Warszawa,
Polsko,
Technický posudek č. 06050/16/R16NZE ze dne 19.08.2016 týkající se schodů LWT – ITB
Warszawa, Polsko,
Protokol z listopadu r. 2015 „Thermal bridge calculation for the certification of LWT Certified
Passive House Component - Attic Stairs“ – Passive House Institute Darmstadt, Německo,
Certifikát schodů LWT „Certified Passive House Component for cool, temperature climate“ –
Passive House Institute Darmstadt, Německo.

Informujeme, že v souladu se zákonem o stavebních výrobcích ze dne 16. dubna 2004 (Dz. U. Nr 92, poz 881 z póź.
zm.), půdní schody nejsou stavebními výrobky, neboť nebyly zahrnuty do oblasti působnosti žádného z mandatů Evropské
komise pro zpracování harmonizovaných norem a pokynů pro zpracování evropských technických schválení. Na výše uvedené
výrobky, uvedené na trh po 1. květnu 2004, nemůže být uděleno technické schválení, jelikož nepodléhají předpisům zákona
o stavebních výrobcích. Neplatí pro ně tudíž povinnost značení stavebním označením B nebo CE ani vystavování státního
prohlášení o shodě nebo prohlášení o vlastnostech.

Nowy Sącz, 03.01.2017

Ředitel pro certifikaci a řízení kvality

