
Miroslav Chuděj s.r.o., Hutisko-Solanec 310, 756 62 
 

 
Systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2009 certifikován  

 
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

 
My, společnost Miroslav Chuděj, s.r.o., 
Hutisko – Solanec č.p. 310, PSČ 756 62 

IČO: 25390236 
 

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek: 
 

Plastová příchytka Cu trubek, typu D 10 až D 35 mm Cu, určená k připevnění rozvodů 
měděného potrubí o vnějších průměrech 10 až 35 mm s umožněním kluzného pohybu způsobeného 

tepelnou dilatací a plastová příchytka trubek typu D 8,5 až D 110 mm, určená k připevnění 
plastových rozvodů potrubí s umožněním kluzného pohybu způsobeného tepelnou dilatací; oba typy 

jsou určeny k upevnění do zdiva, betonu a obkladových materiálů a jsou vyráběny z materiálu 
za normálních podmínek netoxického, s teplotou termického rozkladu větší než 300°C, teplotou 
vzplanutí 370°C, se zaručenými zatíženími, která jsou uvedena v závislosti na druhu příchytky 

v průvodní technické dokumentaci 
Plastové příchytky natloukací  jednoduché i dvojité v rozměrech: délka 75 a 95 mm, D 25 a 32 mm, 

Krytky trubkové pro Cu a plastové potrubí v průměrech 12-28 mm jednoduché i dvojité v provedení  
bílá i chrom, Spony na izolaci a  

podlahové příchytky typu A,B,C (rovné i zahnuté) slouží k upevnění potrubních rozvodů. 
 

Všechny výše uvedené plastové výrobky nejsou určeny pro rozvod potrubí pro dopravu paliva a plynu. 
 

 
na nějž se vztahuje toto prohlášení, je ve shodě s následujícími 

 technickými předpisy a normami: 
 

nař.vl.č. 163/2002 Sb. v platném znění ČSN 64 0011:1991, 
ČSN 64 0149:1977 a ČSN 64 0758:1979 

 
Výrobek je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečný a přijali jsme opatření, 

kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací 
a se základními požadavky nař.vl.č. 163/2002 Sb. 

 
Při posuzování shody bylo postupováno podle § 8 nař.vl.č. 163/2002 Sb. 

 
 

Výrobce má zaveden systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009 ze dne 11.2.2010, kterým 
zabezpečuje, že všechny výrobky uváděné na trh jsou shodné s technickou dokumentací. 

 
 

V Hutisku – Solanci dne  24.06.2011 
 
 
        Miroslav Chuděj 
        Jednatel společnosti 
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