ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
č. 2022- 1
Výrobce M&T 1997, a.s.
Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška, Česká republika
Výroba

M&T 1997, a.s.
Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška, Česká republika

Prohlašujeme, že výrobek
dveřní a okenní uzávěry z materiálů nerez ocel (NRz), mosaz (Ms), ocel s povrchovou úpravou matný nikl (SNi),
chrom (Cr), nitrid titanu (TiN) s deklarovanou odolností tvrdosti povrchu, protikorozní odolností a barevnou
stálostí povrchu
Typy výrobků
dveřní kliky, okenní kliky, madla – typové řady SNi, Cr, TiN, NRz, Ms
jsou ve shodě, pokud jsou montovány v souladu s technickými podmínkami výrobku, návodem na montáž,
s deklarovaným použitím výrobku a že se na výrobek a jeho výrobu uplatňuje tato norma: EN 1906:2012,
ČSN EN 1906 16 5776 Stavební kování – dveřní štíty, kliky a knoflíky – Požadavky a zkušební metody
Popis výrobku
Kování a příslušenství na dveře a okna. Kování umožňuje otevírání a zavírání dveří s dřevěných, hliníkových,
plastových a skleněných materiálů s možností demontáže kování. Kování je konstrukčně uzpůsobeno pro
přichycení ke dveřím pomocí spojovacích šroubů, popř. jisticích vrutů s možností volby spojovacího materiálu pro
různé tloušťky dveří. Díly jsou zhotoveny z oceli ČSN 11 300, nerezové oceli ČSN 17 024, NSI 304, mosazi ČSN
423223 výrobky kované a mosazi ČSN 423319 výrobky odlévané.
Účel a způsob použití ve stavbě
Jako součást dveří, kde se kováním ovládá zámek, který umožňuje otevírání, zavírání, popř. uzamčení dveří,
k únikovým cestám, do přechodových stavebních otvorů v obvodových stěnách a ve vnitřních prostorech bytových
i nebytových budov.
Klasifikace podle EN 1906:2012
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Metodika zkoušek podle EN 1906:20112, ČSN EN 1906 16 5776, schváleno CEN 2014-03-11
CEN evropský výbor pro normalizaci, řídící centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel
Certifikace kování, bezpečnostní prvky, certifikační orgán
TREZOR TEST, Na vršku 67/9, 250 67 Klecany
Podmínky a doba certifikace
Certifikace zůstává v platnosti, pokud se podmínky ustanovené harmonickou technickou specifikací, podmínky ve
výrobě a nebo podniková vnitro kontrola výrazně nezmění.

V Dobrušce, 10. 06. 2022

vedení M&T 1997, a.s.
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