
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 63

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:  Universální vrut

2. Typ, série, sériové číslo nebo jiný identifikační prvek stavebního výrobku:

Universální vrut ø 5,0 mm 
- hlava: plochá, dvojitá plochá, půlkulatá
- druh hrotu: drážka, čtverec, philips, torx, pozidrive
- celý nebo částečný závit
- materiál: SAE 1018
- plvak typu 1
- délka: (25 až 120) mm

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku:

Nosné dřevěné výrobky

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa 

Hašpl a.s.,
Ke Koupališti 172
549 32 Velké Poříčí

IČO: 274 66 663
DIČ: CZ274 66 663

Firma Hašpl a.s., je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v  Hradci Králové,
oddíl B, vložka 2417.

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku 

Posuzování  ověřování  stálosti  vlastností  stavebních  výrobků  ve  vztahu  k  jejich  základním
charakteristikám v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  305/2011 ze dne
9.března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a
kterým  se  zrušuje  směrnice  Rady  89/106/EHS  (nařízení  o  stavebních  výrobcích  neboli  CPR),  v
platném znění



6. Jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu: 

Strojírenský zkušební ústav, s.p. potvrzuje, že provedl určení typu výrobku na základě zkoušky typu
v souladu s požadavkem čl. 1.4 Systém 3 Příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č.305/2011 ze dne 9.března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích neboli CPR) a stanovil vlastnosti
základních charakteristik výrobku.

Certifikát č. E-30-20601-14 ze dne 08.08.2014
Protokol č. 30-10291/5 ze dne 07.08.2014

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení

8. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. 

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 

Aleš Vrzáček   vedoucí řízení jakosti

...............................................................................................................................

      (jméno a funkce)

ve Velkém Poříčí         02.12.2013

.............................................................… ..........................................................…
(místo a datum vydání) (podpis)
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