
 
 

Prohlášení o shodě ( 01/2013) 
 
 
Dodavatel (výrobce): 
Ideal Trade, spol. s r. o., Machová 164, 763 01   Mysločovice 
IČ: 25 31 08 52 
 
Identifikace a ur čení výrobku: 
Potrubní systém Ideal Trade PP–R 80 v průměrech 16 – 63 mm: 
celoplastové potrubí   PP–R S5 (PN 10); S3,2 (PN 16); S2,5 (PN 20) 
tvarovky  PP–R S2,5 (PN 20) včetně kulových ventilů 
Systém Ideal Trade – tlakové trubky a tvarovky z materiálu PP–R 80 (HOSTALEN 5216/34 
šedý, INNOPOL CS 4–8000) je určen pro tlakové  rozvody pitné, studené a teplé vody, pro 
podlahové a ústřední vytápění, pro tlakové rozvody vzduchu.  
 
Shoda výrobku byla posouzena podle Zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na 
výrobky v platném znění, souvisejícího Nařízení vlády 163/2002 Sb. v platném znění a 
Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na 
výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody v platném znění. 
 
Pro vydání Prohlášení o shodě byl podkladem certifikát č. 07 0741 V/AO/b ze dne 25.11. 
2013 a zpráva   o dohledu č. j.: 3435 03621 / 2013 ze dne 14.1.2013. 
 
K výše uvedenému certifikátu je vydáno STO – AO 224 – 163/2007/b  ze dne 22.11.2013  
s platností do 30. 11. 2016 a Závěrečný protokol č. 7935 01265/2013 ze dne 25.11.2013.  
 
Zmiňované dokumenty vydala AO č. 224 – Institut pro testování a certifikaci, a. s., tř. T. 
Bati 299, 764 21 Zlín, IČ: 47 91 03 81. 
 
Dodavatel prohlašuje a potvrzuje, že prvky potrubního systému, který je na trh uváděn 
jako Systém Ideal Trade PP–R, jsou shodné s technickou dokumentací.  
 
Vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle Nařízení vlády 163/2002 Sb. 
v platném znění a výrobek je pro deklarovaná obvyklá použití bezpečný při dodržení 
Montážního předpisu PP–R (vydal Ideal Trade, spol. s r. o.).   
 
Výrobce potvrzuje, že přijal opatření, kterým zabezpečuje shodu všech výrobků 
uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky. 
      
 
  
   
                                                                                                                  
V Tečovicích 3. 12. 2013 
                                                                                                       Judr. Tomáš Hebelka 
                                                                                                           ředitel společnosti 
 
 


