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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Výrobce: 
 Kadria s.r.o. 
 Tř.T. Bati 1659 , areál TOMA 31 bud. , 76502  Otrokovice 
 IČ: 60725711 

Identifikační údaje o výrobku: 

Výrobek:  
Automatický ocelový teplovodní  kotel na dřevní pelety 

Typy: 
Variant Pellets 20, Variant Pellets 30 , Variant Pellets 40 

Specifikace výrobku: 
Ocelový teplovodní automatický kotel pro spalování dřevnich pelet určený jako zdroj tepla pro vytápění rodinných 
domků, bytů, různých provozoven a podobných objektů. 
Údaje o autorizované osobě: 
Posouzení shody výrobku bylo provedeno ve smyslu § 10zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků, a dle ČSN EN 303-5:2013 
(mimo odchylky C.2.3,C.5.1,C.5.2  přílohy C), ČSN 06 1008:1997, ČSN EN 60335-1 ed.3:2012, ČSN EN 60335-2-
102:2007, ČSN EN 62233:2008 a nařízení vlády č.272/2011 Sb. Splnění těchto požadavků se považuje za splnění 
základních požadavků nařízení vlády č.163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 
215/2016 Sb. 

Certifikaci výrobku provedli notifikované osoby: 
Technický skúšobný ústav Piešťany 
Certifikát č./No. 0020 /104/2013 ze dne 12,8,2013 

Potvrzení výrobce: 
Výrobce potvrzuje, že vlastnosti zde specifikovaných výrobků splňují požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb 
ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a souvisejících norem a předpisů. Uvedené 
výrobky jsou za podmínek obvyklého a v návodu k obsluze určeného použití bezpečné. 
Výrobce potvrzuje, že byla přijata taková opatření, která zaručují shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou 
dokumentací a souvisejícími požadavky. Výrobcem je zajištěno řádné fungování systému jakosti, což dává záruku 
shody výrobků s certifikovanými vzorky tak, jak požaduje příslušné vládní nařízení. 

V Otrokovicích dne:  25.05.2017   

……………………. 

Ing. Přemysl Kolář 

jednatel firmy Kadria s.r.o 


