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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 

podle zákona č. 22/1997 Sb. § 13 odst. 2 ve znění pozdějších předpisů a doplňků 
a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, ve znění NV 312/2005 Sb. 

 
                                                                       Distributor: 
 

LAUFEN CZ s.r.o. 
Praha 2, V Tůních 3/1637, 120 00 

Česká Republika 
IČO: 25758691 

                                                    
      Identifikační údaje o výrobku: pákové vodovodní baterie Laufen  – výrobní série twinplus 
 

 
H3116210041111 - Umyvadlová stojánková baterie 109 mm s automatickou výpustí,    

průtok 5,7 l/min 
 
H3116210041101 - Umyvadlová stojánková baterie 109 mm bez automatické  
   výpusti, průtok 5,7 l/min 
 
H3116210041211 - Umyvadlová stojánková baterie 140 mm s automatickou výpustí,
   průtok 5,7 l/min   
 
H3116210041201 - Umyvadlová stojánková baterie 140 mm bez automatické  
   výpusti, průtok 5,7 l/min 
 
H3116217041211 - Umyvadlová páková baterie Eco+ (středová poloha ovládací
   páčky spustí studenou vodu), s výtokem 140 mm s automatickou
   výpustí 
 
H3116217041201 - Umyvadlová páková baterie Eco+ (středová poloha ovládací 
   páčky spustí studenou vodu), s výtokem 140 mm   
   bez automatické výpusti 
 
H3116210042211 - Umyvadlová páková baterie s otočným výtokem 160 mm  
   s automatickou výpustí 
 
H3116210042201 - Umyvadlová páková baterie s otočným výtokem 160 mm  
   bez automatické výpusti 
 
H3116280041401 - Umyvadlová páková baterie vysoká, pevný výtok délka 180 mm, 
   výška k perlátoru 240 mm bez automatické výpusti  
 
 



 
H3116280041301 - Umyvadlová stojánková baterie pro umyvadlové mísy s výtokem
   180 mm, průtok 5,7 l/min bez automatické výpusti 
 
      
H3416210041111 - Bidetová stojánková baterie s automatickou výpustí 
 
H3316270041361 - Sprchová nástěnná páková baterie, průtok 10,8, l/min – měřeno 
   u ruční sprchy (se sprch. hadicí 1500 mm a ruční sprchy  
   MyTwin100)  
 
H3316270044001 - Sprchová nástěnná páková baterie, bez sprchového  
   příslušenství 
 
H3216270041361 - Vanová nástěnná páková baterie, průtok 10,8, l/min – měřeno u 
   ruční sprchy (se sprchovou hadicí 1500 mm a ruční sprcho  
   MyTwin100)  
 
H3216270044001 - Vanová nástěnná páková baterie, bez sprchového příslušenství 
 
 
H3316260040001 - Vrchní sada podmítkové sprchové baterie pro Simibox, nebo
   Simibox Light 
                                            
H3216260040001 - Vrchní sada podomítkové vanové baterie pro Simibox nebo 
   Simibox Light s přepínačem 
 
H3216260040101 - Vrchní sada podomítkové vanové baterie pro Simibox nebo 
   Simibox Light s přepínačem a zavzdušňovacím ventilem 
 
H3116290042201 - Vrchní sada podomítkové umyvadlové baterie pro 1-bodové 
   podomítkové těleso Simibox otočný výtok 175 mm, chrom 
 
H3116290042301 - Vrchní sada podomítkové umyvadlové baterie pro 1-bodové 
   podomítkové těleso Simibox otočný výtok 225 mm, chrom 
 
Seznam technických p ředpis ů a určených českých technických norem použitých p ři 
posuzování shody:  ČSN EN 817 a vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. 
(výrobky jsou vhodné pro krátkodobý styk s pitnou vodou) 
 
Potvrzení distributora: 
Distributor LAUFEN CZ s.r.o. potvrzuje, že vlastnosti výrobků splňují základní požadavky 
podle nařízení vlády č. 163/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů a výše uvedených 
technických norem a legislativních požadavků Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, 
použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků 
uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.  
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                                         Ing. Michal Kašpar 

                                                                          Quality Manager 


