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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 
Dovozce:   D+K Drmela, s.r.o. 

Sídlo vedení firmy:  Nádražní 1844/153, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava 

IČ:    25839021 

DIČ:    CZ25839021 

 
 

Identifikace a určení výrobku: 

Přístroje s elektrickým ohřevem a chlazením pitné vody s typovým označením: 

DK1D22, DK 1D22A, DK1D26, DK1D26A, DK2D108, DK2D108S, DK2D108D, DK2D108DS,  DK1V208, 

DK2V208, DK2V208S, DK2V208-3T, DK2V208B, DK2V208D, DK2V208DS, DK2V208G-C, DK2V208G-

RO, DK2V208GD-RO, DK3V205B, DK2V745, DK2V745D, DK2V168D, DK2V408, DK2V508, DK2V518, 

DK2V608, DK2D618 jsou určeny pro chlazení a ohřev pitné vody v rozmezí teplot od +5°C do +94°C.  

 

Prohlašujeme, že výrobky vyhovují požadavkům zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění následujících předpisů a vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb. o 

hygienických požadavcích na výrobky, určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášek č. 186/2003 

Sb., č. 207/2006 Sb. a č. 551/2006, kterými se mění vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na 

výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy a není tudíž námitek proti jeho použití k navrhovaným účelům. 

 

Výše uvedené výrobky jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004 ze dne 27.října 

2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 

89/109/EHS. 

 

Plastové části jsou vyrobeny z plastu - polypropylen, který svým složením vyhovuje požadavkům Hlavy I, 

Požadavky na plasty a výrobky z nich, Příloha č. 3 vyhlášky MZ ČR Č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích 

na výrobky, určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášek č. 186/2003 Sb., č. 207/2006 Sb. a č. 

551/2006 Sb., kterými se mění vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk 

s potravinami a pokrmy. 

 

Použitý materiál silikon vyhovuje požadavkům Hlavy II, Požadavky na plasty z elastomerů a materiálů  na 

základě přírodního a syntetického kaučuku, Příloha č. 7 vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb. o hygienických 

požadavcích na výrobky, určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášek č. 186/2003 Sb., č. 

207/2006 Sb., a č. 551/2006 Sb., kterými se mění vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích  na 

výrobky určené  pro styk s potravinami a pokrmy. 
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Dodavatel prohlašuje, že bylo provedeno posouzení shody vlastnosti výrobku s požadavky na bezpečnost 

výrobku stanovenými zákonem a technickými předpisy 

 

     a prohlašuje, 

 

že vlastnosti uvedeného výrobku splňují všechny požadavky stanovené v zákoně o technických předpisech, které 

se na něj vztahují a že je tento výrobek při jeho určeném použití bezpečný a výrobce potvrzuje, že přijal opatření, 

kterým zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky. 

 

 

 

 

V Ostravě dne 12.1.2010         

   Petr Drmela 

            jednatel  


