PROHLÁŠENÍ
č. 22/F/2021

FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz, Polsko

Firma:

deklaruje, že výrobek: půdní žebřík (půdní schody), typ LWF 60 splňuje požadavky normy PN-EN
14975+A1:2010 „Půdní žebříky – požadavky, značení a zkoušení“ a také bezpečnostní požadavky
stanovené zákonem ze dne 12. prosince 2003 o obecné bezpečnosti výrobků (Sb. zák. č. 229, pol.
2275)*.
Deklarované technické vlastnosti výrobku:
•

klasifikace požární odolnosti (dle EN 13501-2):
E 60/ EI1 60/ EI2 60/ EW 60**

** žebřík ze strany nevystavené působení ohně

Dokumenty potvrzující deklarované parametry:
1.

2.

3.
4.
5.

Zpráva z expertizy požární odolnosti spolu s klasifikaci FIRES-JR-024-20-NURE pro půdní schody: s dřevěným
skládacím žebříkem - typ LWF, s kovovým skládacím žebříkem - typ LMF, s ocelovým nůžkovým žebříkem typ LSF, montovaných v betonovém stropu – Skúšobné laboratórium Fires s.r.o. Batizovce, Slovensko –
04.06.2020.
Zpráva z expertizy požární odolnosti spolu s klasifikaci FIRES-JR-025-20-NURE pro půdní schody: s dřevěným
skládacím žebříkem - typ LWF, s kovovým skládacím žebříkem - typ LMF, s ocelovým nůžkovým žebříkem typ LSF, montovaných v dřevěném stropu – Skúšobné laboratórium Fires s.r.o. Batizovce, Slovensko –
04.06.2020.
Protokol z interních zkoušek č. R/SCH0048/2021 - dřevěné půdní schody 3dílné, 4dílné FAKRO LWF 60 –
FAKRO, Polsko – 24.02.2021.
SK Technický posudek č. SKTP/20/0005/2401 – vydaný institutem FIRES Batizovce, Slovensko – 24.11.2020.
SK Certifikát stálosti užitných vlastností výrobku č. SK01-ZSV-0387 pro schody typu: LMF 60, LWF 60, LSF
60 – vydaný institutem FIRES, SK Prohlášení o vlastnostech č. 05/21.

Informujeme, že půdní schody jsou výrobkem, na který se nevztahuje harmonizovaná norma, a pro který nebylo vydáno
Evropské technické posouzení. Neplatí pro ně tudíž povinnost označení značkou CE a vystavování prohlášení o vlastnostech.
Půdní schody LWF 60 byly legálně zavedeny do oběhu na území Slovenska.
V souladu s tzv. „zásadou vzájemného uznávání” (Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515) ze dne 19.3.2019
a polskými předpisy: Zákon o stavebních výrobcích ze dne 16.5.2004 (Sb. zák. č. 92, pol. 881 ve znění pozdějších předpisů, čl. 5.3):
„Stavební výrobek, na který se nevztahuje věcný rozsah harmonizovaných technických specifikací, uvedených v čl. 2 b. 10 nařízení
č. 305/2011, může být v prodeji na domácím trhu, pokud byl legálně zaveden do oběhu v jiném členském státě Evropské unie nebo
v členském státě Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) - smluvní straně dohody o Evropském hospodářském prostoru
a v Turecku, a jeho užitné vlastnosti splňují základní požadavky na stavební konstrukce, navržené a provedené způsobem stanoveným
v technických a stavebních předpisech a v souladu se zásadami technických znalostí.“

Nowy Sącz, 23.04.2021

Ředitel pro certifikaci a řízení kvality

* Tento zákon zavádí ustanovení směrnice 2001/95/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 3.12.2001 o obecné bezpečnosti výrobků
(Sb. zák. ES č. L 11/4).
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