Ujištění o vydání ES PROH
HLÁŠENÍ O SHODĚ
Vydává:
dní jméno
Obchod
Sídlo
IČ

: ELKO EP, s.r.o.
kého 493, Ho
olešov-Všetuly, 769 01, Česká
Č
republiika
: Palack
: 25508
8717

Jako vý
ýrobce proh
hlašuje a po
otvrzuje, že
e
, které je
h produktů ELKO EP, které jsou označeny logem
nebo
u všech
registrovvanou ochra
annou znám
mkou a staanoveným symbolem
s
shody
s
CE v souladu s platnou
legislativvou, bylo pro
ovedeno poso
ouzení shodyy výrobku ve
e smyslu zák
kona č.22/19997 Sb. O tecchnických
požadavcích na výro
obky a zákon
na č.90/2016
6 Sb. O posu
uzování shod
dy stanovenýých výrobků při jejich
ní na trh, ve
e znění pozdějších změn
n, doplňků, vztahujících
v
se prováděccích předpisů
ů a jejich
dodáván
základnícch požadavkků. K tomuto posouzení sh
hody bylo užžito vztažných harmonizoovaných standardů.
Na tomto
o základě byylo vydáno ke
e všem uvedeeným výrobk
kům ES Prohlášení o shoddě.
Tato ES Prohlášení o shodě jsou archivována v souladu s legislativou v sídle spoleečnosti.

Jednotlivá zařízení jsou ve sh
hodě se vzttažnými pro
ováděcími předpisy
p
dlle zákona
997 Sb. ve zn.
z pozdějš
ších předpissů:
č.22/19
NV 426/2
2000 Sb. v p
platném zněn
ní
NV 481/2
2012 Sb. v platném
p
zněn
ní

hodě s prov
váděcími přředpisy záko
ona č.90/2
2016 Sb. ve zn.
Jednotlivá zařízení jsou ve sh
ších předpis
sů:
pozdějš
NV 117/2
2016 Sb. v p
platném zněn
ní
NV 118/2
2016 Sb. v platném
p
zněn
ní

Místo a d
datum vydán
ní ujištění
v Holešově, dne 8..8.2016

Jiří Konečný, jednatel spoolečnosti
jméno, fu
unkce a podp
pis odpovědnné osoby výrobce

Záp
pis v OR vedeném u KS Brno, C/287
724, DIČ: 255087
717
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