
Prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy             
podle § 13, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a podle § 6 nařízení vlády        

č. 173/1997 Sb., v platném znění, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody ve znění doplňujících předpisů.

a) Identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který vydává prohlášení

Obchodní jméno: PERI spol. s r.o. Identifikační číslo (IČO): 45787948
Sídlo: Průmyslová 392,                       

252 42 Jesenice u Prahy

b) Identifikační údaje o výrobku:

Název: Modulové lešení Systém: PERI UP Rosett

Identifikační údaje o výrobci dováženého výrobku:

Obchodní jméno: PERI GmbH Identif. číslo (kód země): 276
Sídlo: Postfach 1264

89259 Weissenhorn
Deutschland

c) Popis a určení výrobku

Systémové pracovní a ochranné lešení se stavitelnými patkami, ocelovými podlahami, podlahami s otvory a žebříky pro 
výstupy, dvoutyčovým předem montovaným zábradlím a velkou škálou doplňujících dílců, jako jsou konzoly, ochranné stěny, 
příhradové nosníky apod. Moduly lešení: 72, 104, 150, 200, 300 a 400 cm.  

d) Údaj o použitém způsobu posouzení shody:

§ 12, odstavce 4, písmeno a), zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění - posouzení shody za stanovených podmínek 

e) Seznam technických předpisů a českých technických norem použitých při posouzení shody

ČSN 73 8101, ČSN EN 12 811, ČSN EN 39

f) Podklady (dokumentace)

Zulassung Z - 8.22 - 863 Modulsystem PERI UP Rosett;                                                                                                                  
Zulassung Z - 8.1-890 Gerüstsystem PERI UP Rosett 70                                                                                                                 
Zulassung Z - 8.1 - 865; Gerüstsystem PERI UP T 70;                                                                                                                     
Aufbau- und Verwendugsanleitung

Uvedené certifikáty  jsou platné dokumenty ověřující shodu s normami a předpisy platnými v EU vydané v zemi výrobce.

Údaje o ověření třetí stranou
Obchodní jméno:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce IČO: 00025950

Sídlo: Jeruzalémská 9,                               
116 52 Praha 1

Čísla a data vystavení dokumentů:
Protokol o zkoušce č.: 031/2006 28.5.2006
Závěrečný protokol č.: 235/ZP-009/2006 2.6.2006

Certifikát č.: 235/006/2006 12.6.2006

Dovozce, identifikovaný pod písmenem a) tohoto prohlášení, potvrzuje, že vlastnosti výrobku, identifikovaného pod písmenem 
b) a c) tohoto prohlášení, splňují základní požadavky na výrobky, konkretizované českými technickými normami 
identifikovanými pod písmenem e) tohoto prohlášení. 

Výrobek je za podmínek výrobcem (resp. dovozcem) určeného použití bezpečný. Dovozce potvrzuje, že přijal opatření, kterými 
zabezpečuje shodu všech výrobků jím uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky. 

Datum a místo vydání prohlášení o shodě: V Jesenici dne: 20.6.2006
Jméno a funkce odpovědné osoby dovozce: Libor Čermák

jednatel
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