
 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
dle ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb. 

ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb. a č. 205/2002 Sb. 
a 

dle nařízení vlády č.163/2002 Sb. 
 
Prohlášení o shodě vydává: Obchodní jméno : EUROHEAT, s.r.o., 
 Sídlo : Leknínová  1198, 
   Liberec 30, 46311 
 IČ : 27 28 46 62 
 
Nádrže na topný olej SCHÜTZ 
nádrže dvouplášťové: NÁDRŽ V NÁDRŽI plast  (750 l, 1000 l, 1500 l) 
 provedení KOMPAKT, STANDARD, SPECIÁL 
 NÁDRŽ  V  NÁDRŽI  pozink (700 l, 1000 l) 
 Nádrž  MULTITANK - TWK  (700, 1000 l) 
 Nádrž  VET  (700 l, 1000 l, 1500 l) 
nádrže jednoplášťové: Nádrž  STANDARD  (1000 l, 1600 l, 2000 l) 
 Nádrž  MODULTANK  (750 l, 1000 l) 
 

 
Výrobce : SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA, Selters/Ww., Německo 
 
Popis a funkce výrobku : 
Nádoby slouží ke skladování hořlavých kapalin III. až IV. tř. nebezpečnosti (především lehkých 
topných olejů). Jedná se o bezešvé nádoby vyrobené z vysokomolekulárního polyetylénu 
s plnícím, odvzdušňovacím a sacím otvorem v horní části nádrže. Propojení nádrží je provedeno 
systémem NIV-O-QUICK popř. NIV-O-QUICK M, jehož součástí je i limitní čidlo hladiny oleje 
v nádobě. 
 

Posouzení shody: podle NV č. 163/2002 Sb. 
 

Prohlašuji a potvrzuji, že: 
A) uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný, a že 

byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků této typové řady uváděných na trh 
s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují a 
s požadavky technických předpisů uvedených v části B, 

B)  vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na ně vztahují, a které jsou uvedeny 
v Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky, 

C)  posuzování shody bylo provedeno autorizovanou osobou SZÚ s.p., Brno, která vystavila “Závěrečný 
protokol č. 30-2618“, ze dne 13.12.2002, “CERTIFIKÁT VÝROBKU č. B-30-01460-02“, ze dne 
13.12.2002, 

D)  uvedený výrobek splnil požadavky kladené na : 
 - průvodní technickou dokumentaci  (ČSN 06 1391/1973, ČSN 65 0201/1991) 
 - konstrukci , výrobní provedení  (ČSN EN 976-1/1998) 
 
 
V Liberci, dne 06.11.2020 
 
 
 
 RRiicchhaarrdd  KKaaiisseerr,,  IInngg..  

podpis 
EEUURROOHHEEAATT,,  ss..rr..oo.. 

razítko 


