PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výroky a o změně a doplnění některých zákonů
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb.
Firma TANEX, a.s., se sídlem Za Tratí 976, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČ: 00013641, prohlašuje na
svou výlučnou zodpovědnost, že výrobky dodávané ze závodu:

Třebechovice pod Orebem
Beton dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404

pevnostní
třída

Tabulka F. 1.1

C 12/15

X0

C 16/20

X0, XC1, XC2

C 20/25

X0, XC1, XC2, XC3

C 25/30

X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF2, XF3

C 30/37

X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF2, XF3, XF4

určené k použití jako beton připravený k uložení splňují základní požadavky podle nařízení vlády č.
163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb. a jsou za podmínek stanovených v níže
uvedených technických specifikacích a ve Všeobecných prodejních a dodacích podmínkách bezpečné. Výrobce
přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku zaváděného na trh s technickou dokumentací a základními
požadavky.
Posouzení shody bylo provedeno podle § nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
a č. 215/2016 Sb. a § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů s použitím následujících dokladů:
•

Certifikát systému řízení výroby č.238/C6/2020/1118-1 vydaný autorizovanou osobou č.238
QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Technické specifikace použité při posouzení shody:
•
•
•
•

ČSN EN 206+A1 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN P 73 2404 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace
Vyhláška SÚJB č. 422/2016 Sb. O radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
Všeobecné propojení a dodací podmínky společnosti Tanex, a.s.

V Třebechovicích pod Orebem dne: 3.6.2022

Martin Živný, ředitel společnosti

TANEX, akciová společnost
se sídlem Za Tratí 975, 503 46 Třebechovice pod Orebem
zapsaná v obchodním rejstříku, u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 63
IČ: 00013641, tel.: 495592040, fax: 4955920040, e-mail: info@tresk.eu

