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 Vyhlásenie o zhode CE                                    25.05.2017 
 
 
Výrobca o výrobku: 
 
Jednokrídlové bezpečnostné dvere SECURIDO 
 
Trieda odolnosti proti vlámaniu RC 3 podľa STN EN 1627:2011 
Výsledky skúšok a zistení o zhode vlastnosti uvedeného typu s požiadavkami sú uvedené v protokole 
č. ZP-0431 z 25.05.2017. Podrobný technický popis výrobku je uvedený tamtiež.  
Výrobok bol posudzovaný z hľadiska bezpečnostného štandardu fyzickej bezpečnosti a objektovej 
bezpečnosti. 
 

 
Typ: SECURIDO  
 
Popis a určenie funkcie výrobku: 
Vchodové bezpečnostné dvere možno použiť ako stavebný uzáver, uzatvárajúci priechodné otvory vo vnútorných 
stenách obytných domov. Sú osádzané spolu s bezpečnostnou zárubňou, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť dverí. 
 

A. Uvedený výrobok je za podmienok obvyklého používania bezpečný. Boli prijaté opatrenia, 
ktorými je zabezpečovaná zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou 
dokumentáciou, so základnými požiadavkami nariadení, ktoré sa na výrobok vzťahujú 
s požiadavkami technických predpisov. 

B. Výrobok pri obvyklom používaní neohrozuje zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa 
C. Vlastnosti tohto výrobku spĺňajú technické požiadavky na stavebné výrobky a všetky 

ustanovenia § 8a zákona a noriem: STN EN 1351-1:2004, STN 92 0201-2: 2000, STN 74 648: 
2000, STN EN 1192:2001, STN EN 12 400:2003 týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly, ktoré 
majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky 
predpísané požiadavky  

D. Výrobca týmto potvrdzuje ZHODU vlastností uvedeného typu výrobku SECURIDO  
vrátane jeho konštrukčne odvodených variant s technickými požiadavkami uvedenými 
v predpisoch Skúšobný postup NBÚ SR č. SP 1/2012, trieda odolnosti RC 3 podľa STN EN 
1627: 2011 

E. Výrobok je uvádzaný na trh výrobcom SECURIDO s.r.o, Škultétyho 1597, 955 01 Topoľčany, 
IČO: 35961775. Výrobok je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole podľa smernice 
SCBD – 3/A a tiež bol podrobený skúškam vzorky, spoločnosťou CERTEST s.r.o., Školská 
13/394, 013 13 Rajecké Teplice, Skúšobné laboratórium so sídlom Dlhá 191/44 Bytčica, 
Žilina, autorizovanou osobou NBÚ SR č. AOUS 1/2016, ktorá vykonala počiatočné skúšky 
typu určených vlastností výrobku, a raz ročne vykonáva priebežnú inšpekciu, hodnotenie 
a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly. 
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