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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
č.01/2020
podle §13 zákona č.22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č.163/2002 Sb.

Výrobce: P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice
679 63 Velké Opatovice
IČO:16343409
prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:
žárovzdorné výrobky tvarové šamotové hutné
výrobkových skupin OPTIM (standartní šamot), OPATEX (hutný šamot), OPATES (speciální šamot),
OPATSI (šamot s nízkým obsahem oxidu hlinitého), OPADEKOR (šamot dekorační) a OPALIT (šamot
s nízkým obsahem Al2O3) zahrnují širokou škálu výrobků s obsahem oxidu hlinitého od 7% do 45%.
V závislosti na obsahu Al2O3, stupni zhutnění a dalších důležitých parametrech mají použití pro
žárovzdorné vyzdívky v hutnictví, cementářsví, kamnářství a pro jiné žárovzdorné účely, kdy nejvyšší
teplota použití nepřesahuje 1100 °C až 1500 °C (podle druhu výrobku), šamotové výrobky výrobkové
skupiny OPADEKOR se využívají zejména pro dekorační účely.
splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č.163/2002 Sb., konkretizované stavebním technickým
osvědčením a je za podmínek výše určeného použití bezpečný.
P-D Refractories CZ a.s. přijala opatření v úrovni dané certifikátem systému managementu
jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016 (reg.č.CQS 2162/2019), kterými zabezpečuje shodu všech výrobků
uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.
Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády
č.312/2005 Sb. s použitím následujících dokladů:
certifikát č. 204/C5/2019/030-058020 ze dne 12.03.2019
stavební technické osvědčení č. 030 – 058 018 ze dne 11.03.2019 s platností do 31.03.2024
zpráva o dohledu č. 030 – 059 862 ze dne 23.04.2020
vydaných Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, autorizovanou osobou č.204, Prosecká 76,
Praha 9, IČO 00015679. Technická dokumentace výrobku(ů) je průběžně doplňována zprávami
autorizované osoby o vyhodnocení dohledu nebo kontroly.

Ve Velkých Opatovicích, dne 02.05.2020
Ing. Milan Mazura
Quality Manager a.s.
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Člen firemní skupiny
Preiss-Daimler
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
Czech Republic

IČ:
16343409:
DIČ:
CZ16343409
Obchodní rejstřík:
KS Brno, odd.B, vl. 417

Telefon
+420 516 493 111
Fax:
+420 516 477 334
E-mail:
odbyt@mslz.cz

Internet:
www.mslz.cz
www.pd-refractories.com

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s. Praha
č.ú. 8010-0008605063/0300 (CZK)
60506280/0300 (EUR)
60506030/0300 (EUR)

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., Praha
č.ú. 27-601631/0100 (CZK)
19-9969140227/0100 (EUR) :
LBBW Bank CZ a.s. Praha
č.ú. 5127150017/2500 (EUR)
5127150009/2500 (CZK)

Představenstvo
Tomáš Kožoušek
Stefan Preiss-Daimler
Christian Wasmuht
Stanislav Dvořák

Dozorčí rada:
Jürgen Preiss-Daimler
Klaus Kaiser
Vladislava Bomberová

