Prohlášení o shodě č. 18/09a
podle ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění
a podle § 13 nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády ČR č. 312/2005 Sb.

1. Dovozce vydává na vlastní odpovědnost toto prohlášení
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČO, DIČ:

DYKA s.r.o.
Unhošťská 505, 273 61, Velká Dobrá
45792950, CZ45792950

2. Identifikace a určení výrobku
Název:
Použití:

Sortiment a třída:

Výrobce:

Vsakovací boxy - systém Duborain včetně montážních prvků
Pro hospodaření s dešťovou vodou, k odvodnění zpevněných
ploch, jako součást vnějších kanalizačních systémů s použitím
vně budov a v dopravních komunikacích
Rainbox II : rozměry 120 x 60 x 42 cm, nosnost 60 tun, připojení
d110-315 mm, využitelný objem 285 l
2
Tunel : rozměry 122 x 80 x 51 cm, nosnost 3,5 t/m , připojení
d110-315 mm, využitelný objem 300 l
Otto Graf GmbH, Carl-Zeiss-Strasse 2-6, Teningen, Německo

3. Prohlašujeme a potvrzujeme, že
• vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění
nařízení vlády ČR č. 312/2005 Sb.
• výrobky jsou shodné s technickou dokumentací
• výrobek je bezpečný při dodržení pravidel montáže za podmínek výrobcem určeného použití,
uvedených v katalozích výrobku „Rainbox II – Technický manuál“ a „Tunely Graf 300“
• použitý materiál výrobku je vysoce odolný vůči vlivům prostředí a je vhodný pro akumulaci a
vsakování vod
• výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s
technickou dokumentací a se základními požadavky.

Ve Velké Dobré dne 01.06.2011
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