
Výrobce: TECHNISTONE, a.s., Bratří Štefanů 1070, 500 03 Hradec Králové

vydává podle $ 13 zakona č.22lI997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č.
|6312002 Sb. toto prohlášení o shodě:

TVRZENÝ rÁmEN TECHNISToNE@
výrobní řady Písek, Granit, Zrcadla, Crystal

VYHOVUJE
pro pouŽití jako

obkladové deskv
z umělého kamene pro obklady vnitřních stěn, stropů, parapetů

Výrobce dále prohlašuje, Že výrobek splňuje zák|adní poŽadavky Nařízení vlády ě. 16312002 Sb.,
kteými se stanoví technické požadavky na stavební výrobky a je za běŽných podmínek uŽití
bezpeěný a nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti při správném uŽíviíní
žádné nebezpeěí.

Posouzení shody výrobku provedla Autorizovaná osoba č,. 204, Technický a zkušební ústav
stavební Praha, s.p.' Pobočka 0300 - Plzeň, podle $ 12 zákona č,. 22lI997 Sb. a s 7 NV ě. |6312002
Sb., Protokol o ověření shody č. 030-045890 z|. prosince 20||.

Při posouzení shody byla pouŽita tato technická specifikace:

Zákon č.22lL997 Sb. ve zněni pozdějších předpisů
Nařízení vlády ě.16312002 sb.

Vyhláška č,.30712002 Sb. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně
Vyhláška I37l|998 Sb. o obecných technických požadavcích na výrobky $ 22,33 a34

Zákon258l2000 Sb. o ochraně veřejného zdravi
Stavební technické osvědčení č. 030-045893 z |. prosince 20II, vydané Ao č.204

ČsN pN I46l7-1',ČsN pN I46I7-2,ČsN pN |46I7-5,ČsN pN 14617-6, ČsN pN I46t7-||,
ČsN pN I46I7-I6,ČsN o+ 0528, ČsN pN 13501-1, ČsN BN ISo 11925-2, ČsN pN 13823, ČSN

73 3251, CSN EN 14157 ll

V Hradci Králové, dne l. Ledna2}I2 Ing. Michal Tamchyna
předseda představenstva

Technistone, a.s.
Bratří stefanú 1070
500 03 Hradec Králové
Czech Reoubl ic

Telefon.: *420 495 7 1 4 7'l'l
Fax: +420 495714709
E-mail: info@technistone.cz
www.techn istone.eu
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