Prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy
ve snyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a § 6 nařízení
vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, v platném znění

č. SPRINT 75 - 10/2018-3

ze dne 19. 10. 2018
a) Identifikační údaje o výrobci, který vydává prohlášení:
Obchodní jméno:

SCASERV a.s.

.

Sídlo:

Lihovarská 663/38, 718 00 Ostrava - Kunčičky

Identifikační číslo (IČ):

29395895

b) Identifikační údaje o výrobku:
Název:

Typ (značka, model, výrobní číslo):

Rámové lešení Sprint

SPRINT 75

c) Popis a určení výrobku:
Jedná se o systémové dílcové pracovní lešení se základním rámem o rozměru 0,75 x 2,0 m a s pracovními podlahami a zábradlovými dílci
o standardních délkách 1,5; 2,0; 2,5 a 3,0 m. Systém obsahuje celou řadu dalších komponentů, jako jsou průchozí rámy, konzoly, ztužující
a kotevní prvky, příhradové nosníky. Lešení Sprint slouží k bezpečnému provádění prací ve výškách.

d) Údaje o použitém způsobu posouzení shody:
Shoda byla posouzena podle § 12 odst. 4 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb. – posouzení shody za stanovených podmínek
a podle § 2 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky pro posuzování shody.

e) Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem použitých při posouzení shody:
Zákon č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 173/1997 Sb., ČSN 73 8101:2005, ČSN EN 12811-1:2004, ČSN EN 12810-1:2004.

f) Údaje o autorizované osobě podílející se na posouzení shody:
Obchodní jméno :

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Identifikační číslo (IČ):

025950

Sídlo:

Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Číslo autorizované osoby:

235

Vystavené dokumenty:
Protokol o zkoušce č.

031/2007

ze dne 10. 10. 2007

Závěrečný protokol č.:

VUBP/ZP-018/2018

ze dne 9. 10. 2018

Certifikát č.:

VUBP/015/2018

ze dne 9. 10. 2018

g) Potvrzení výrobce
Výrobce, 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 obvyklého použití bezpečný. Výrobce potvrzuje, že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků jím
uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

V Ostravě, dne 19. 10. 2018

Ing. Tomáš Palupa
ředitel
SCASERV a.s., Lihovarská 663/38, 718 00 Ostrava - Kunčičky, Česká republika
tel.: +420 595 222 200, fax: +420 595 222 213
E-mail: INFO@SCASERV.CZ, IČ: 29395895, DIČ: CZ29395895

