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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Firma GAPA MB, s.r.o. se sídlem Mladá Boleslav, Svatovítská 217, IČO 62969161 je 
výrobcem  samočistících rohoží, které jsou určeny pro čištění obuvi procházejících osob ve 
vstupních prostorách veřejných i soukromých zařízení. Tyto rohože musí být umístěny a uloženy na 
rovné podložce buď v zapuštěném otvoru ( bazénku ) nebo na rovné podlaze v náběhovém rámu. 
Dále firma dodává bazénové rohože a doplňky.
Jedná se o typy rohoží a doplňků: OPENWELL, SHATWELL, TOPWELL, KARWELL, 
BRUSHWELL, ŠKRABÁK, CLEANBOX, CATWELL, GREENWELL, CLEANWELL, 
CLEANWELL CERO, CLEANWELL ATRIUM, LAWELL, ASTROWELL, PLASTWELL, 
AQUAWELL, LAGUNE, FLEX, SOFT STEP, STARWELL schodové hrany, schodové lišty, 
dveřní kartáčové lišty a protiskluzný pásek.

V souladu s ust. § 12 odst. 4 písm. a) zákona o shodě č.12/97Sb. a v souladu s vyhl.č.178/97 
Sb. stanovení technických požadavků na stavební výrobky jsem provedl posouzení shody výrobků 
srovnáním technické dokumentace s technickými předpisy vztahující se na tento typ výrobků a 
prohlašuji, že technická úroveň rohoží odpovídá stavu vědeckých a technických poznatků známých 
v době jejich uvedení na trh a není s technickými předpisy v rozporu.

Vlastní výroba rohoží probíhá podle této dokumentace. Vlastnosti výrobků splňují základní 
požadavky na výrobky a výrobky jsou za podmínek obsažených v technických přejímacích 
podmínkách firmy bezpečné a odpovídající určenému využití.

Dále prohlašuji, že firma přijala opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků 
uváděných na náš trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobky.

Toto prohlášení platí bez časového omezení.

                
   

  Petr Gabriel
spolumajitel firmy v.r.        

V Mladé Boleslavi 2.1.2008
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