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

 

a) Identifikační údaje o výrobci, který vydává prohlášení 

Právnické osoby  

Obchodní jméno: Uniron s. r. o. Identifikační číslo (IČ):  26847418 

Sídlo: Hlavnice 17, 747 52 Hlavnice Provozovna: Litultovice 262, 747 55 Litultovice 

b) Identifikační údaje o výrobku:  

Název: Zásobník na toaletní papír  

Typ a označení:  G10 NZ MAT 30 01 008NM  

c) Popis a určení výrobku  

Zásobník na toaletní papír je z nerezového kartáčovaného materiálu (satin) AISI304 SB+P laser / 2BF. Jednotlivé díly zásobníku jsou 

k sobě sbodovány a přinýtovány. Zásobník na toaletní papír je používán v sanitárních prostorech. Zásobník je díky použitému 

materiálu odolný i ve vysoce namáhaných provozech.  

Zásobník na toaletní papír je vhodný pro toaletní papír do průměru 200 mm.  

 

Hmotnost: 1300 g 

Rozměr:     Průměr 220 mm 

 

d) Údaj o použitém způsobu posouzení shody  

§ 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb.  - posouzení shody za stanovených podmínek  

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: 1027, ČSN 11375 

f) Potvrzení výrobce nebo dovozce  

Výrobce (dovozce), 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 (popř. výrobcem nebo dovozcem určeného) použití bezpečný. Výrobce potvrzuje, že přijal 

opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků jím uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.  

Datum:   30. 4. 2017, v Litultovicích   

      Jméno, funkce:  Bc. Pavlína Kašpárková 

                                manažer obchodu 

Podpis: 

 

 

Pozn: Toto je pouze informativní dokument, který může být výrobcem nebo dovozcem použit jako podklad pro kontrolu 

kompletnosti obsahu prohlášení. Nejde o formulář. Výrobce (dovozce) může použít např. svůj hlavičkový papír, 

upravit text prohlášení podle konkrétní situace apod. 

 

 


