
 

 

 

PROHLÁŠENÍ  O VLASTNOSTECH 
Podle § 13 zákona č.22/1997 Sb. v platném znění a § 11 nařízení vlády č.163/2002 Sb.,  

novela zákona 312/2005 Sb. v platném znění a souladu se směrnicí EU 89/106/EHS, 93/68/EHS 

 

Prodejce, dovozce a montážní firma : 

ATENA spol. s r.o. 

Palackého 138, Otrokovice 765 02 

 

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro níže uvedené stanovené výrobky bylo provedeno posouzení shody vlastností 

s požadavky technických předpisů.  

 

Lamelové podhledy a obklady stěn řady A, AC, C, AP, B, S, PV, F, N, TN, P/L, mřížové podhledy, podhledy a obklady 

z tahokovu. Hliníkové fasádní obklady ,,FORMAL, ALUCOBOND, GUTBOND, ALUBOND, REYBOND, DEBOND, 

LARSON, ETALBOND, ALCAN, DOMICO“. Kazetové podhledy z hliníkových a ocelových plechů o tloušťkách 0,4mm – 4mm 

s povrchovou úpravou PVDF Kynar 500 exteriér, interiér v různých odstínech a chemicky leštěného barevného hliníku, hliníkové 

a ocelové zavěšené konstrukce včetně ,,T“ konstrukce 15, 24mm a obvodové lišty hliníkové a ocelové tloušťky 0,5mm – 2,5mm 

jako prvek ,,L“ nebo jako prvek dvojité obvodové stínové ,,L“ pro použití ke všem typům podhledů ATENA S.p.A. Italy dle 

různých odstínu RAL. Kompletní sortiment slunolamů ATENA F20°, F30°, F45° negativní (zespodu) a pozitivní (zeshora), 

slunolamů typu ,,Z“ a slunolamů typu slzičky (elipsy) různých druhů a rozměrů v provedení hliník, ocel, nerez. Fasádní systém 

sendvičové kovové panely s polyuretanem, nebo tvrdou izolací s požární odolností, dřevěné desky Finnforest (aquagabon, 

thermowood), Cembonit, Cetris, keramické obklady, různé druhy dřevin tvar Rhombus, palubky, hranoly (např. modříny, smrkové 

dřevo, exotické dřeviny) s různým druhem kotvení a povrchových úprav. 

Výrobce: 

ATENA S.p.A. Via Alcide de Gasperi 52, 30020 Gruaro (Ve) Italy konstrukce pro podhledové systémy a obklady byl 

proveden atest u fa. INSTITUTO GIORDANO S.p.A. Via Rossini 2, 47814 Ballaria (Rn) Italy. Certifikát CERTIFICATO DI 

ESAME DEL TIPO (DE/3077/09; DE/800/06 AŽ DE/806/06; DE/2341/08 AŽ DE/2344/08; DE/2918/09; DE/2919/09; 

DE/3071/09 ) ze dne 25.10.2011platný do 2.8.2016 a norma pro konstrukci se zvýšenou ochranou proti korozi ASTM B117 od fa. 

INDUSTRIA COLORI FREDDI S.GIORGIO s.r.l. ze dne 11.2.2009 a jiné státy evropské unie především u různých obkladů 

sendvičových panelů typu Bond, dřevěné desky Finnforest, Cembonit, Cetris, keramické obklady, sendvičové panely PUR, rovné, 

vlnité a trapézové plechy mají atesty individuální výrobci materiálů. 

Určený pro: 

Obklad stropů a stěn v interiérech a exteriérech z hlediska estetického, zvukového útlumu nebo tepelné odolnosti budov 

splňují základní požadavky podle nařízení vlády č.178/1997 Sb. a  § 5 nařízení vlády 163/2002 Sb. zákonů, novela zákona 

312/2005 Sb. České republiky jako obklad stropů, stěn v interiérech a exteriérech a je za podmínek výše určeného použití 

bezpečný. Výrobce přijal opatření podle ČSN EN ISO 9002, kterým zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh 

s technickou dokumentací a se základními požadavky. 

 

Tímto jako výrobce potvrzuji že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č.163/2002 Sb., novela 

zákona 312/2005 Sb. v platném znění je výrobek za podmínek výše uvedeného použití bezpečný. Zároveň jsme přijali opatření, 

kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.  

- Certifikát č. C1-97-2118,  vydaný Státní zkušebnou č.227, Výzkumný ústav pozemních staveb Praha 10 

- Závazný posudek č. HEM-321.4-3.4.95 (posudek o zdravotní a hygienické nezávadnosti) č.j.12807 vydaný 

Ministerstvem zdravotnictví ČR, Hlavním hygienikem ČR. 

- Certifikát č.06_13333 ve smyslu §5 nařízení vlády č.163/2002 Sb. vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním 

v Praze, s.p. pobočka 0600 – Brno. 

Výše uvedené výrobky jsou ve shodě s normami ČSN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………………….. 

 

V Otrokovicích dne 5. Ledna 2015     Radomír Vyoral - jednatel a majitel společnosti 

 


