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SANITÁRNÍ KONSTRUKCE 

Vydané podle zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 

312/2005 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na vybrané stavební výrobky. 

Výrobce:    Sídlo: TAMADEX spol. s r.o., Zbečník 19, 549 31, Hronov / IČ: 2601853 

                     Provozovna: TAMADEX spol. s r.o., Žabokrky 50, 549 31, Hronov 

Výrobky: 

Kód produktu Jméno produktu 

TMD-0223 (1.348308 T) KB-01 - konstrukce uchycení baterie 

TMD-0224  (1.348309 T) RKB-02 - konstrukce uchycení kohoutu 

TMD-0225  (1.348310 T) RKBO-01 - konstrukce baterie a potrubí 

TMD-0218  (1.348303 T) RKO-40 konstrukce pro uchycení potrubí 

TMD-0219  (1.348304 T) RKO-50  konstrukce pro uchycení potrubí 

TMD-0220  (1.348305 T) RKO-63  konstrukce pro uchycení potrubí 

TMD-0221  (1.348306 T) RKO-70  konstrukce pro uchycení potrubí 

TMD-0222  (1.348307 T) RKO-90/110  konstrukce pro uchycení potrubí 

TMD-0217  (1.348302 T) RKP-01 - konstrukce pisoáru 

TMD-0216  (1.348301 T) RKU-01 - konstrukce umyvadla s vrchní baterií 

TMD-0214  (1.348300 T) RKU-02 - konstrukce umyvadla se stojánkovou baterií 

TMD-0227  (1.348312 T) RKWC- bidet – konstrukce pro bidet 

TMD-0226  (1.348311 T) RKWC- konstrukce pro uchycení WC 

 

Posouzení shody bylo provedeno podle § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. 

 

Výrobce potvrzuje na vlastní zodpovědnost, že vlastnosti výrobku/ů specifikovaného/ných v tomto prohlášení splňují 

základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., a požadavky 

uvedených technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití, bezpečný a že 

přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se 

základními požadavky 

V Hronově dne: 15.6.2018 

Miroslav Štěpán st. (prokurista) 


