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Prohlášení o shodě
Podle zákgna ě.2a|997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých z.{konů v platném znění a $13 nařízení
vlády č' 1 ó312@2 Sb.' kerým se smví technické poádavty na vybrané stavební ýrobky, ve anáti nabzai v|ády ě. 3 l 2/2005 sb.

Dovozc€ n€bo výrobc€
o obchodní jméno:DGTip, spol. s r.o'
o Síďo: K Termináu 2' 61900Bmo
o IČ: 4ló05403

Výrobek
r Název Pďlahové wpc pÍlno NExTwooD

Popis a určerrí ýrobku:
Poďahoý (terasoý) rystém WPC jsou podlahové (erasové), čtyřkomorove (obdélníkové wzduchové dutiny) desky o standaldní šířce t 50
mm a tloušťce 25 mm, které jsou vyrobeny z ďevoplaslového (WPC) kompoátu, v několiko barevných odstínech, tecbnologií vytlďováním
(extruzí).
Podlahové (terasove) desky jsou opařerry z jedné sÍ y drážkarni a druM síarraje p;wedena ve věmé imitaci ďeva.
Jednotlivé desky (prkna) se pok|ád4ií na podlahoý rošt (z w?c podk|adoých hranolů) a upevňují se pomocí montrážních klipů.

Seznm pouáých předpisů
o Nařlzerrí vlády č.163/2002 Sb., naÍizení vlády č' 31212005 Sb.

. stavební technické osvědčení č. sTo - Ao 224 _ s49l2013

Použiý způsob posouzení shody:
. Posfup podle $7 nďízeni vlády č. |632002 Sb.'ve nffi nařízení vlrády č. 31212005 Sb'

Autorizovaná osoba podilející se na posouzerrí sbod
o obchodní jméno:
o Síďo;
. IČ:

Instifut pÍo testov&ú a c€Ítifikaci, a.s.
ťída Tomáše bati 299,764 21 Z|ln-|ov|<y
4791038l zapsáno u K. s. Bmo, Rg B/1002

o Číslo autorizované osoby: Ao 224

. stavební technické osvědčeni č. sTo _ Ao 224 _ 54912013

"e ane 29.03.2013
zkušební protokol č. 18 35 0164612013
,ed"e29.03.2013

Potvrzujeme na vlastní zodpově&ps! že vlashosti ýroblnr/ů specifikovaného/qých v tomto proh|ášení jsou ve shodě se základními
požadavky nařízení vlrídy č. 1632002 Sb.' v plahém aěírí, že Úrobek je za pďminek obryklého pouátí bezpďrrý aže byla pňjata opďerní
k zabe4ečení shody všech ýrobků uváděÍ!ých na trh s te€bnickou dokumentaci a se základními požadavky.

DG Tip. lpol. s r.o.

K Terminalu 2. 619 00 BÍí|o
DrC:C241605403
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V Bmě dne l5.4.2013
Jméno a podpis odpovědné osoby lvo Kazda' jedrratel společnosti

Brno
K Terminálu 2
619 fi) Brno
brno@nextwood.cz
Tél.: 516 10l 101

haha
Pražská 16
102 21 Praha l0
praha@nextwood.cz
Tel.r 516 101 198

Plzun
Ilavlíčkova 16
3o1 00 Plzeň
plzen@nextwood.cz
TeI.t 7'7'I 348 472

Veselí n. Moravou
Vlaky l5?8
698 01 Ves€lí n. Moravou
veseli @nextwood.cz
T6l.: 516 101 195 WWW.lleXt.ýlood ' cZ


