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Společnost RV trading cz, s.r.o.  
prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že vlastnosti 

 
 

Plastových terčů, podložek  
a roštů pro podlahy 

 
 

výrobce RV trading cz, s.r.o.,  
U Prioru 804/3, 161 00 Praha 6 

 
 

určených pro suché pokládání teracové, betonové a kamenné dlažby za účelem  

zpochůznění povrchu střech, teras, balkonů apod., nebo pro vytvoření zdvojené podlahy, 
 
 

splňuje požadavky 
 
 

stanovené v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění. Stavební výrobek je za podmínek 
určených k použití bezpečný. Byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech stavebních 

výrobků uváděných na trh, se základními požadavky. 
 
Výrobek byl posuzován podle stavebně - technického osvědčení ve vlastnostech: 
 

- Mechanické vlastnosti – zkušební postup TZÚS - min. 40 kN (jednotlivě) – vyhovuje 
- Odolnost proti vlivu mrazu – ČSN EN ISO 10545-12 – bez poškození – vyhovuje 
- Reakce na oheň – ČSN EN ISO 11925-2, ČSN EN 13501-1 – třída reakce na oheň E- vyhovuje 

 
Seznam dokladů, které vydal TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p., 
Autorizovaná osoba č. 204, pobočka 0300 -Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň. 
 

1) CERTIFIKÁT č. 030 – 043391 ze dne 31.08.2010 
2) PROTOKOL č. 030 -041368 o ověření shody typu výrobku ze dne 13.08.2009 
3) PROTOKOL č. Pr-07-1.099 o zkouškách reakce na oheň ze dne 06.08.2007 
4) PROTOKOL o klasifikaci č.PK1-01-07-059-C-O o zkouškách reakce na oheň ze dne 09.08.2007 

 
 

Potvrzujeme na naši výlučnou odpovědnost, že výše uvedené výrobky splňují základní 
požadavky zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
změn a doplňků, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV 312/05 a 215/2016 Sb.,  
a požadavky příslušných technických předpisů. Výrobky jsou za podmínek, uvedených 
v příslušné technické dokumentaci (technických listech) bezpečné. 
 
 
 
 
        ……………………………………… 
 

Místo a datum vyhotovení:      Ing. Michal Matějček 
Praha, 23. listopadu 2020       jednatel společnosti 
 


