CERTIFICATE
POTVRDENIE

DECLARATION OF CONFORMITY
VYHLÁSENIE O ZHODE

Mr.

Ján Skovajsa

legal representative of

právny zástupca – konateľ
(Representative of manufacturer’s authorized for compilation of technical file
/ splnomocnenec výrobcu oprávnený na zostavenie súboru technickej dokumentácie)

p.

KLIMAT – Ján Skovajsa

located in

(Representative of manufacturer’s – Name / splnomocnenec – výrobcu)

Beckov 587, 916 38 Beckov, Slovensko

sídliaceho v

(Address / Adresa)

DECLARES / VYHLASUJE
that the product / že výrobok: SHEET METAL AIR DUCTS with accessories /
VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE Z PLECHU s príslušenstvom
type designation / typ: Sheet metal air ducts with rectangular and circular section, accessories:

fittings, dampers, grills, inlets, louvers, exhaust system / vzduchotechnické potrubie z plechu hranaté a
kruhové spiro potrubie, prislušenstvo: tvarové kusy, klapky, mriežky, výustky, žalúzie, striešky,
tlmiace vložky, hlavice, šupátka, filtračné kazety, digestory
For more technical specifications see the documentation / Ďalšie technické špecifikácie, účel použitia,
bezpečnostné upozornenia a návod na použitie sú uvedené v technickej dokumentácii
of manufacturer / výrobcu: KLIMAT, Beckov 587, 916 38 Beckov, Slovensko
place of production / miesto výroby: KLIMAT, Beckov 587, 916 38 Beckov, Slovensko

(IČO: 37 022 849; tel: 00421 32 7777441; fax: 00421 32 7777427; email: klimat@klimat.sk)
has been designed, manufactured and placed on the market in conformity with the safety
principles of the: / bol navrhnutý, vyrobený a umiestnený na trh v zhode s bezpečnostnými
zásadami:
– the the safety principles of the Construct Products Directive 89/106/EC including amendments / bezpečnostnými
zásadami Smernice pre stavebné výrobky 89/106/EC znení neskorších doplnkov (Zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných
výrobkoch v znení zákona č. 56/2018 z.z., zákona č. 413/2000 Z. z. a zákona č. 134/2004 Z. z., v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými
systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky č. 119/2006 Z z.)
Postup preukazovania zhody bol vykonaný podľa § 6 odst.1.
Remark: This product can by used and built-into the technology which possible to take as machinery. Under the
provisions of Machine Directive 2006/42/EC, this product is to by used only as a component i.e. a notindependently operating piece of machinery. / Poznámka: Tento výrobok môže byť použitý a zabudovaný aj do
technológie ktorú možno považovať za strojné zariadenie. V zmysle ustanovení strojnej smernice 2006/42/ES
(Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z, v zmysle zákona č.56/2018 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o
posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.436/2001 Z.z. a č.254/2003 Z.z. ), tento
výrobok môže byť použitý ako komponent, t.j. nie nezávisle pracujúca strojná súčasť strojného zariadenia.

Issued at Nové Mesto nad Váhom, date / vydané : 15.1.2007
Updated at Beckov, date: / aktualizované : 24.3.2022

Ján Skovajsa

KLIMAT

(Signatory identification / Identifikácia signatára) (Representative of manufacturer’s – Name / splnomocnenec výrobcu)

