


 

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C vložka 15358. 

 
 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb.ve znění zákona č. 71/2000 Sb.o technických požadavcích na výrobky a o změně 

a doplnění některých zákonů a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. 
 
 

Výrobce: 
BAUMIT, spol. s r.o.  DIČ  CZ48038296 
Průmyslová 1841 
250 01 Brandýs nad Labem 
 

prohlašuje  a  potvrzuje  na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek 
 

Kontaktní zateplovací systém Baumit EPS-F s obkladem 
 

s vrchní povrchovou úpravou ve variantách: 
• keramické obkladové prvky s nízkou nasákavostí (3 %< E≤ 6 %) deklarované dle ČSN EN 

186-1, skup. A IIa, (Agrob Buchtal řada Natur Keramik nebo Ferrum, distributor: Ceramoobjekt 
s.r.o., Praha, 

variantně 
• keramické obkladové prvky za sucha lisované s nasákavostí 0,5%< E≤ 3%, (obchodní název 

Vega, Rakodur), výrobce: Lasselsberger, a.s., Plzeň, 
variantně 
• keramické obkladové prvky za sucha lisované s nízkou nasákavostí  E≤ 0,5%,, zcela slinuté, 

skupina B Ia (obchodní název Taurus, Kentaur, Rakovitro), výrobce: Lasselsberger, a.s., 
Plzeň, 

variantně 
• klinkerové obkladové pásky 13x250x65 mm, mrazuvzdorné M50, distributor: Heluz cihlářský 

průmysl v.o.s., Dolní Bukovsko, 
variantně 
• obkladové pásky TERCA, ručně i strojně vyráběné, tloušťky 23 mm, distributor: Wienerberger 

cihlářský průmysl a.s., České Budějovice, 
variantně 
• keramické obkladní pásky Röben NFP (Klinker Riemchen, tl. 8 nebo 14 mm, výrobce: Röben 

Tonbaustoffe GmbH, Zetel SRN, distributor: KlinkerCentrum s.r.o., Kostelec nad Orlicí, 
variantně 
• keramické obkladové prvky s nízkou nasákavostí (0,5%< E≤ 3%) deklarované dle ČSN EN 

176, skupina B I, výrobce: Ceramica Casalgrande Padana, S. p. A. Itálie, distributor: Triangel 
s.r.o., Praha, 

variantně 
• skleněná mozaika, výrobce: Ceramica Casalgrande Padana, S. p. A. Itálie, distributor: Triangel 

s.r.o., Praha, 
variantně 
• obkladové prvky z umělého kamene s různým dekorem Wild Stone, distributor: Wild Stone 

s.r.o., Skřivany, 
variantně 
• flexibilní cihlový obkladový prvek pro exteriér Elastolith, výrobce: Elastolith, Holandsko, 

distributor: Votrubec svítidla s.r.o., Klatovy, 
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jehož komponenty jsou vyráběné ve výrobnách: 

Baumit, spol. s r. o., Průmyslová 1841, CZ-250 01 Brandýs nad Labem ; 
Baumit, spol. s r. o., Cukrovarská 864, CZ-196 00 Praha 9 – Čakovice 

Baumit, spol. s r.o., Rohožník, Slovensko 
Baumit Wopfinger GmbH, Waldegg/Wopfing, AT 

Baumit Bayosan GmbH, Bad Hindelang, SRN 
 

je určený pro: kontaktní zateplení stavebních  konstrukcí 
 
a splňuje požadavky výše citovaných zákonů a nařízení vlády konkretizované  příslušnými technickými listy 
jednotlivých výrobků a je za podmínek použití uvedených v příslušných technických listech a příslušném 
technologickém předpisu pro zateplovací systémy Baumit bezpečný. Výrobci přijali opatření, kterými 
zabezpečují shodu všech výroků uváděných na trh s technickou dokumentací a s postupy podle ČSN EN ISO 
9001:2001. 

 
Posouzení shody bylo provedeno podle zákona č. 22/1997 Sb., § 12 odst. 4 písm. f a podle nařízení vlády č. 
163/2002 Sb, § 5 s použitím následujících dokladů: 

 
Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti STO č. 010-013824 ze dne 18. 12. 2003 
Stavební technické osvědčení  č. 01-4164 ze dne 21. 02. 2000, platné do 20. 12. 2006 
Certifikát  č. 01-4165 ze dne 21. 02. 2000 
 
vydané Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., autorizovanou osobou  č. 204, pobočka 
0500 Předměřice nad Labem 
 
 
 
 
V Brandýse nad Labem 19. 3. 2005 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Lorenc 
Product Manager 




