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PROHLÁŠENÍ 
Č. 20/F/2021 

 

 

Firma:     FAKRO Sp. z o.o. 

      ul. Węgierska 144 a 

      33-300 Nowy Sącz, Polsko 

 

prohlašuje, že výrobek: protipožární podkrovní dvířka DWF (určená k montáži do svislé stěny) 

splňuje bezpečnostní požadavky stanovené zákonem ze dne 12. prosince 2003 „O obecné bezpečností 

výrobků“ (Sb. zák. č. 229, pol. 2275). 

Protipožární podkrovní dvířka DWF nejsou určena pro běžný provoz, umožňují pouze přístup 

do neobývaného prostoru za svislou stěnou. 

 

Deklarované technické parametry výrobku: 

• klasifikace požární odolnosti (dle EN 13501-2+A1:2009): 

     E 45-C0/ EI1 45-C0/ EI2 45-C0/ EW 30-C0* 

  * Norma EN 13501-2, čl. 7.5.5.4 neurčuje třídu EW 45, ale výrobek splňuje kritéria požární integrity a záření po dobu 45 min působení ohně. 
 

Čísla zkušebních protokolů: 
1. Klasifikace v rozsahu požární odolnosti č. FIRES-CR-241-13-AUPP – vystaveno FIRES, s.r.o. Batizovce, 

Slovensko – 07.02.2014, 

2. Zkušební protokol č. FIRES-FR-192-13-AUNE – vyhotoveno FIRES, s.r.o. Batizovce, Slovensko – 22.11.2013, 

3. Určení typu produktu č. C01/13/0022/2401/Cb C – vyhotoveno FIRES, s.r.o. Batizovce, Slovensko – 13.12.2013, 
4. SK Certifikát stálosti užitných vlastností základních charakteristik stavebního výrobku č. SK01-ZSV-0314 – 

vystaveno FIRES, s.r.o. Batizovce, Slovensko – 13.12.2013 a SK Prohlášení o vlastnostech 02/14 ze dne 

20.02.2014. 
 

Informujeme, že podkrovní dvířka jsou výrobkem, na který se nevztahuje harmonizovaná norma, a pro který nebylo 

vydáno Evropské technické schválení. Neplatí pro ně tudíž povinnost označení značkou CE a vystavování prohlášení 

o vlastnostech. 

Podkrovní dvířka DWF byly legálně zavedeny do oběhu na území Slovenska. 

V souladu s tzv. „zásadou vzájemného uznávání” a polskými předpisy: Zákon o stavebních výrobcích ze dne 16. dubna 

2004 (Sb. zák. č. 92, pol. 881 ve zn. pozd. předpisů, Sb. Zák. 2019, pol. 266, 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, 01.03.2021  

 

 
Ředitel pro certifikaci a řízení kvality 

 
 

OW (09.09.2019) 
 


