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ES Prohlášení o shodě 

 
podle §5 Nařízení vlády č.190/2002 Sb. v platném znění (89/106/ES)  

 
 
 

Vydáno k výrobku :  
Sekční garážová a průmyslová vrata 

 
 

1) My :            KRUŽÍK s.r.o., Veleslavínova 2357, 767 01 Kroměříž, Česká republika 
 

     tímto prohlašujeme, 
že následné označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako námi do oběhu 
uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády a 
směrnic EU. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost. 

 

     Název :                                 Sekční garážová a průmyslová vrata 
 
     Typ :                                     SAFE, BASE, FLAT, LINE, PLUS 
                                                  BASE+, BASE+ALU, ALU+ 
 
     Výrobce : KRUŽÍK s.r.o. 
 Veleslavínova 2357 
 767 01 Kroměříž 
 Česká republika 
 

Popis a účel použití :             sekční vrata typu SAFE, BASE, FLAT, LINE a PLUS jsou určena 
k uzavírání garážových objektů privátního rázu s odpovídající frekvencí 
otevírání a zavírání;  
sekční vrata typu BASE+, BASE+ALU a ALU+ jsou určena k uzavírání 
objektů komerčního rázu s odpovídající frekvencí otevírání a zavírání. 

 
     Příslušná nařízení  
     a směrnice :   Nařízení vlády č.190/2002 Sb. 

Směrnice 89/106/ES Rady Evropského společenství ve znění směrnice 
93/68/ES 
Pro vrata s pohonem navíc: 
Směrnice 2006/42/ES, 2004/108/ES, 2006/95/ES 

     Použité harmonizované normy, národní normy a technické specifikace : 
                                                   ČSN EN 13241-1 + A1. 
 
     Výrobek je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečný. 
 
     Při posuzování shody bylo postupováno dle § 12, odst. 3b) zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění. 
 
 
2) Posouzení shody bylo provedeno ve spolupráci s : 
        TÜV  SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 
                                                   IČO 63987121, notifikovaná osoba č.1017,  
 

     Protokoly o zkoušce typu výrobku : 
SAFE, BASE, FLAT, LINE - č.1017-CPD-286/05/02/05/0  

                                                   PLUS:  č.1017-CPD-06.610.169, 1017-CPD-06.610.170 
BASE+, BASE+ALU, ALU+ - č.1017-CPD-287/05/02/05/0  

    BASE+ : N°.1017-CPD-05.524.228 
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Inspekční zpráva : 
 
vrata typu SAFE, BASE, LINE,FLAT  dodávaná společně s pohonem SPIN SN 6011 byla posouzena 
Inspekční zprávou č.6/BT/IZ/B ze dne 13.1.2006 
 
vrata typu SAFE, BASE, LINE,FLAT  dodávaná společně s pohonem Comfort 211, 220, 252, 250 byla 
posouzena Inspekční zprávou č.1276/90/05/BT/IZ/B ze dne 1.9.2005 
 
vrata typu SAFE, BASE, LINE,FLAT  dodávaná společně s pohonem Doormatic 800N,1000N byla 
posouzena Inspekční zprávou č.1214/90/09/BT/IZ/B ze dne 27.7.2009    
 
vrata typu SAFE, BASE, LINE,FLAT  dodávaná společně s pohonem Marantec GDO 500 byla posouzena 
Inspekční zprávou č.606/90/10/BT/IZ/B ze dne 26.3.2010 
 
vrata typu PLUS dodávaná společně s pohonem Marantec Comfort 260 a Doormatic 800 byla posouzena 
Inspekční zprávou č.06.618.355 ze dne 26.6.2013. 
           
                                      
Inspekční zpráva : 
 
vrata typu BASE+, BASE+ALU, ALU+ dodávaná společně s pohonem Mtec typ SD 037-24 byla 
posouzena Inspekční zprávou  č.2120/90/05/BT/IZ/B ze dne 30.11.2005 
 
vrata typu BASE+, BASE+ALU, ALU+ dodávaná společně s pohonem MFZ typ STA 1-10-24 byla 
posouzena Inspekční zprávou  č.257/90/07/BT/IZ/B ze dne 20.2.2007 
 
Door type BASE+ dodávaná společně s pohonem GfA SE 9.24-25,40 byla posouzena Inspekční zprávou  
č.05.530.203 ze dne 12.1.2012. 

 

 

 

Martin Vymazal, Technický ředitel 
 
Kružík  s.r .o.  
30.06.2013 

 


