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PROHLÁŠENÍ
 
vydané podle § 13 odst. 2 zákona 
změně některých zákonů. 
 
RODIF, s.r.o.  
 

tímto potvrzuje, že na výrobek
podlahové rošty a schodiš ť

 
bylo provedeno posouzení shody jeho vlastností s požadavky na bezpe
stanovenými zákonem a technickými p
 
 
 
RODIF, s.r.o.  

 
na svou výlučnou odpovědnost, že vlastnosti uvedeného výrobku spl
technických předpisů, které se na tento výrobek vztahují a výrobek je za podmínek námi 
určeného použití bezpečný.  
Posuzování shody bylo provádě
norem DIN 24537, DIN 24531, 
předmětu prohlášení. 
 
Popis a použití: 
Rošty jsou určeny pro použití jako poch
podmínek oboustranného podepř
vzdálenosti podpor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Markoušovicích 9.4.2014 
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Společ
obchodním rejst
vedeném
v Hradci Králové
znač

PROHLÁŠENÍ  O SHODĚ  

vydané podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb, o technických požadavcích na výrobky a o 

tímto potvrzuje, že na výrobek   
a schodiš ťové stupn ě svařované SP, lisované

PGE, POF, PRU, PSE a PST 

bylo provedeno posouzení shody jeho vlastností s požadavky na bezpečnost výrobk
stanovenými zákonem a technickými předpisy. 

p r o h l a š u j e , 

ědnost, že vlastnosti uvedeného výrobku splňují všechny požadavky 
, které se na tento výrobek vztahují a výrobek je za podmínek námi 

y bylo prováděno průběžně během výrobního procesu dle
norem DIN 24537, DIN 24531, DIN 50976, RAL GZ-638 a RAL GZ-639 vztahujícím se k

eny pro použití jako pochůzné a pojízdné plochy průmyslových podlaží
podmínek oboustranného podepření a nepřekročení dovolených zatížení odpovídajících 

______________________________

Jakub Kubját
jednatel spole

Společnost je zapsána v 
obchodním rejstříku 
edeném Krajským soudem 
Hradci Králové, spisová 

značka C 33290 

 

. 22/1997 Sb, o technických požadavcích na výrobky a o 

lisované  PR a profilové 

čnost výrobků 

ňují všechny požadavky 
, které se na tento výrobek vztahují a výrobek je za podmínek námi 

hem výrobního procesu dle technických 
639 vztahujícím se k 

ůmyslových podlaží za 
odpovídajících 

______________________________ 
 

Jakub Kubját 
ednatel společnosti 


