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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 

č. Stojky GBM – 04/2018-01 
ze dne 10. 4. 2018 

 
 
 

a) Identifikační údaje o dovozci, který vydává prohlášení: 
 

Obchodní jméno: SCASERV a.s.  .   Identifikační číslo (IČ): 29395895 
 

Sídlo:   Lihovarská 663/38, 718 00  Ostrava - Kunčičky 
 
 

b) Identifikační údaje o výrobku:         
 

Název:         Typ (značka, model, výrobní číslo): 
 

Seřiditelné výsuvné ocelové stojky Stojka GBM D 30 
  Stojka GBM D 40 
  
 

Identifikační údaje o výrobci dováženého výrobku 
 

Obchodní jméno: G.B.m. Building Equipments SRL   Identifikační číslo (kód země):  IT 380 
 

Sídlo:   Via Alessandro Volta, I – 25024, Porzano di Leno (BS) Italy 
 
 

c) Popis a určení výrobku: 
 

Seřiditelné výsuvné ocelové stojky GBM D jsou výškově stavitelné podpěry, sestavené ze dvou vzájemně výsuvných profilů kruhového 
průřezu, s povrchovou úpravou zinkováním, s provozní únosností 20 kN. Jsou určeny k podepření bednění monolitických konstrukcí, lávek 
apod. Stojky splňují požadavky stanovené ČSN EN 1065 a dle tabulky 2 normy se zatřiďují dle charakteristické únosnosti a maximální 
délky vysunutí do tříd: D 30; D 40. Podrobnější informace o výrobku jsou obsaženy v návodu na sestavení a použití stropního bednění.   
 
 

d) Údaje o použitém způsobu posouzení shody: 
 

Shoda byla posouzena podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb. V platném znění – posouzení shody za stanovených podmínek 
výrobcem nebo dovozcem.  
 
 

e) Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem použitých při posouzení shody: 
 

Zákon č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění, ČSN EN 1065:1998.  
 
 

f) Údaje o další organizaci zapojené do posuzování shody: 
 

Obchodní jméno: Materialprüfungsamt für das Bauwesen Technische Universität München 
 

Registrované sídlo: München 81245 DE 
 

Vystavené dokumenty:  
 

Certifikát č.:  1738 – 2013 Übereinstimmungs-zertifikat  ze dne 10.10.2016 
 
 

g) Potvrzení výrobce nebo dovozce 
 

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 určených výrobcem (resp. dovozcem) bezpečný. Dovozce potvrzuje, že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu 
všech výrobků jím uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky. 
 
 
 
 
 

Datum a místo vydání prohlášení o shodě: 10. 4. 2018, Ostrava  
 
 
 

  Ing. Tomáš Palupa 
  ředitel  


