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„Ujištění o shodě“ 

k     dodávaným výrobkům

PROHLAŠUJEME, že všechny námi prodávané výrobky splňují 
obecně  závazné  předpisy  a  směrnice  Evropské  unie,  včetně 
ROHS a REACH. 

Ke stanoveným výrobkům bylo vydáno ES prohlášení o shodě a 
Prohlášení o vlastnostech.

Vysvětlení předpisů:

Pro zákazníky po našem vstupu do EU je dokument  „ES Prohlášení o shodě" 
nahrazen označením značkou CE na výrobku. 

Označení CE tedy slouží zákazníkům a uživatelům jako vyjádření shody se základními 
požadavky předpisů EU i národních předpisů.

„ES prohlášení o shodě", se předkládá pouze státním kontrolním orgánům 
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„Uistenie o zhode“
k dodávaným výrobkom

VYHLÁSUJEME, že všetky nami predávané výrobky spĺňajú 
všeobecne záväzné predpisy a smernice Európskej únie, 
vrátane ROHS a REACH.
K stanoveným výrobkom bolo vydané ES vyhlásenie o zhode a 
Vyhlásenie o vlastnostiach.

Vysvetlenie predpisov:
Pre zákazníkov po našom vstupe do EÚ je dokument „ES Vyhlásenie o 
zhode" nahradený označením značkou CE na výrobku.
Označenie CE teda slúži zákazníkom a užívateľom ako vyjadrenie zhody 
so základnými požiadavkami predpisov EÚ i národných predpisov.
„ES vyhlásenie o zhode", sa predkladá iba štátnym kontrolným orgánom
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                           "Assurance of conformity"
                                                                to delivered products

WE DECLARE that all products sold by us comply with generally  
binding regulations and directives of the European Union, 
including ROHS and REACH.
An EC declaration of conformity and a declaration of 



performance have been issued for the specified products.
-------------------------------------------------------------

Explanation of regulations:
For customers after our in the EU, the "EC Declaration of Conformity" 
document is replaced by the CE mark on the product.
The CE marking therefore serves customers and users as an expression of  
compliance with the basic requirements of EU and national regulations.
The "EC declaration of conformity" is submitted only to the national 
control authorities
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