
 

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚPROHLÁŠENÍ O SHODĚPROHLÁŠENÍ O SHODĚPROHLÁŠENÍ O SHODĚ    
 

Č.j. 1/04 
 

podle § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. 
 

vydává 
 

BOKI Industries a.s.BOKI Industries a.s.BOKI Industries a.s.BOKI Industries a.s.    
Mostecká 47/16 
11800 Praha 1 
IČO 25767101  

DIČ CZ25767101  
 
                          výrobní závod:                            BOKI Industries a.s.BOKI Industries a.s.BOKI Industries a.s.BOKI Industries a.s.        

Okružní 600, 
285 22 Zruč nad Sázavou 

 
  na výrobky 

    
PPPPodlahový konvektor InFloor odlahový konvektor InFloor odlahový konvektor InFloor odlahový konvektor InFloor ––––    provedení bez ventilátoruprovedení bez ventilátoruprovedení bez ventilátoruprovedení bez ventilátoru    ----    FMKFMKFMKFMK    

Podlahový konvektor InFloor Podlahový konvektor InFloor Podlahový konvektor InFloor Podlahový konvektor InFloor ----        
ssss    krytím motoru IP43 a skrytím motoru IP43 a skrytím motoru IP43 a skrytím motoru IP43 a s    12V tangenciálními ventilátory12V tangenciálními ventilátory12V tangenciálními ventilátory12V tangenciálními ventilátory    ----    F1T, F1P, F2F1T, F1P, F2F1T, F1P, F2F1T, F1P, F2C, F4CC, F4CC, F4CC, F4C    

nadpodlažní konvektor OnFloor nadpodlažní konvektor OnFloor nadpodlažní konvektor OnFloor nadpodlažní konvektor OnFloor ––––    BasicBasicBasicBasic,,,,    ClassicClassicClassicClassic, Flat, Flat, Flat, Flat    
    

určené pro 
    

vytápění bytových a nebytových prostorvytápění bytových a nebytových prostorvytápění bytových a nebytových prostorvytápění bytových a nebytových prostor    
    

Tímto prohlášením potvrzuji, že uvedený výrobek splňuje technické požadavky Tímto prohlášením potvrzuji, že uvedený výrobek splňuje technické požadavky Tímto prohlášením potvrzuji, že uvedený výrobek splňuje technické požadavky Tímto prohlášením potvrzuji, že uvedený výrobek splňuje technické požadavky     
v rozsahu požadavků podle § 12, odst.1 NV č. 178/1997 Sb. a NV č. 163/2002 Sb. v rozsahu požadavků podle § 12, odst.1 NV č. 178/1997 Sb. a NV č. 163/2002 Sb. v rozsahu požadavků podle § 12, odst.1 NV č. 178/1997 Sb. a NV č. 163/2002 Sb. v rozsahu požadavků podle § 12, odst.1 NV č. 178/1997 Sb. a NV č. 163/2002 Sb.     

a je za podmínek uvedeného použa je za podmínek uvedeného použa je za podmínek uvedeného použa je za podmínek uvedeného použiti bezpečný. iti bezpečný. iti bezpečný. iti bezpečný.     
Výrobek je uveden v příloze č. 2 NV č. 163/2002 Sb., kapitola 10, položka 7.Výrobek je uveden v příloze č. 2 NV č. 163/2002 Sb., kapitola 10, položka 7.Výrobek je uveden v příloze č. 2 NV č. 163/2002 Sb., kapitola 10, položka 7.Výrobek je uveden v příloze č. 2 NV č. 163/2002 Sb., kapitola 10, položka 7.    

    
            Posouzení shody výrobku a toto prohlášení jsou vydány na základě těchto rozhodnutí: 

 
Protokol: č. OSV - 2004 - 0279/P o ověření shody typu výrobku ze dne 14.1.2004, 
certifikát: č. STO - 2004 - 0562/P ze dne 14.1.2004, 
vydaných autorizovanou osobou 212, 
certifikačním orgánem č. 3048 CSI, Pražská 16/810, 102 21 Praha 10 - Hostivař. 

    
    
    
    
    
    
                     V Praze dne: 1. 9. 2014                           Mgr. Josef Tomáš                                              
                                                                                                                      generální ředitel 
 


