
Tłumaczenie uwierzytelnione z języka angielskiego 

 

PRODUCENT 
PŘÍHODA s.r.o., Za Radnicí 476, 539 01 Hlinsko, Republika Czeska, CRN 62 02 42 05 

 

wydaje 

DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI 

zgodnie z postanowieniami par. 13 Ustawy 22/ 1997 Dz. U. dotyczącego wymagań 

technicznych produktu oraz zgodnie z Dekretem z mocą ustawy nr 163/2002 Dz. U. w 

brzmieniu Dekretu z mocą ustawy nr 312/2005 Dz. U.,  

 

dla następujących produktów 

 

Kanały i nawiewki tekstylne 

 
przeznaczonych do 

 

rozprowadzania powietrza lub jego odprowadzenia we wszystkich rodzajach konstrukcji;  do 

chłodzenia oraz ogrzewania pomieszczeń. Produkt jest głównie wykonywany z tekstyliów 

szytych na kształt rury, ze specjalnymi otworami, które zabezpieczają wymagany przepływ 

powietrza oraz prowadzą powietrze do miejsca jego dalszego rozprowadzania. 

 

Wydając niniejszą deklarację potwierdzam, że produkty wymienione powyżej zgodne są 

z wymogami określonymi w Dekrecie z mocą ustawy nr 163/2002 Dz. U. w brzmieniu 

Dekretu z mocą ustawy nr 312/2005 Dz. U., wymienionych w certyfikacie budowlanym 

nr 227-STO-12-0048 i są one bezpieczne zgodnie z podanymi wyżej warunkami. Jeśli w 

produkcji wprowadza się dostosowania do wymagań klienta, ważne jest, aby każdy 

projekt produktu zgodny był z parametrami budowlanym określonymi w certyfikacie. 

 

W dalszej części potwierdzam, iż podjęto kroki w celu zabezpieczenia stałej zgodności 

produktów z dokumentacją techniczną, które obejmują zasady produkcji obowiązujące w 

zakładzie oraz ciągłe kontrole u pod-dostawców.  

 

Ocena zgodności produktu wydawana jest zgodnie z par. 5 Dekretu z mocą ustawy nr 

163/2002 Dz. U. w brzmieniu Dekretu z mocą ustawy nr 312/2005 Dz. U., na podstawie 

następujących decyzji wydanych przez osobę do tego uprawnioną: 

Výzkumný ústav pozemních staveb- Certifikační společnost, s.r.o., 

Siedziba główna: Praha 10, Pražská 810/16, 10221, 

Osoba uprawniona: AO 227 

 

Certyfikat budowlany nr 227-STO-12-0048 z dnia 17.01.2012 

Raport z wyników procedury certyfikacji nr 227-P5-12-0048 z dnia 31.01.2012 

Certyfikat produktu nr 227/C5/2012/0048 z dnia 31.01.2012, które zostało zweryfikowane 

protokołem z kontroli z 21.01.2019, nr 227-KD-19-0005 

 

Niniejsza deklaracja zgodności zastępuje deklaracje dotyczące ww. produktów, wydane 

przed dniem 29.04.2021. Wraz z dokumentacją techniczną, przechowywane są one w 

archiwum firmy PŘÍHODA s.r.o. 



Hlinsko, 29.04.2021      Inż. Zdeněk Přihoda 

        Prezes Spółki 

 

[nieczytelny podpis] 

[pieczęć firmy wraz z logo oraz adresem, numerem telefonu i nr rej. spółki] 

 

Ja, mgr inż. Elżbieta Torbus, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisana na listę 

tłumaczy przysięgłych pod nr TP/743/06 niniejszym potwierdzam zgodność tłumaczenia z 

dokumentem w języku angielskim. Repertorium Nr  1483/2021. Pobrano opłatę na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2001 (Dz. U. nr 21) z 

późniejszymi zmianami.   

Kraków, 2021-05-11 

 

 

 


