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VYHLÁSENIE 
č. 24/F/2021 

 
Firma, FAKRO Sp. z o.o. 

ul. Węgierska 144a 
33-300 Nowy Sącz, Polska 

 
vyhlasuje, že výrobok: segmentové podkrovné schody typ LMF spĺňa požiadavky normy 
PN-EN 14975+A1:2010 „Podkrovné schody rebrikového typu – požiadavky, značenie a skúšanie“ 

a tiež bezpečnostné požiadavky stanovené zákonom zo dňa 12. decembra 2003 o všeobecnej 
bezpečnosti výrobkov (Zb. z. č. 229, pol. 2275)*. 
 

Deklarované technické parametre výrobku: 

• klasifikácia požiarnej odolnosti (podľa EN 13501-2): 

E 120 / EI1 60 / EI2 120 / EW 60 ** 

**Norma EN 13501-2 nedefinuje triedu EW 120 (iba EW 20, EW 30, EW 60). V každom prípade schody LMF spĺňajú 
kritéria požiarnej odolnosti počas pôsobenia ohňa cez 120 minút. 
 
Čísla skúšobných protokolov: 

1. Klasifikácia v rozsahu požiarnej odolnosti č. FIRES-JR-015-21-NURE – vystavené FIRES, s.r.o. 
Batizovce,Slovensko – 05.02.2021. 

2. Protokol zo skúšok č. LOW03-6050/12/R01OWN - Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej - 
Instytut Techniki Budowlanej, Polska, vydané 24.08.2012. 

3.  SK certifikát stálosti užitkových vlastností základných charakteristýk stavebného výrobku č. SK01-
ZSV-0313 pre schody typ: LMF, LMF 45, LWF, LWF 45, LSF 45 z dnia 01.07.2015    – vystavené 
FIRES, s.r.o. Batizovce, Slovensko a SK prehlásenie o vlastnostiach č. 02/21 zo dňa 01.03.2021. 

 

Informujeme, že podkrovné schody sú výrobkom na ktorý sa nevzťahuje harmonizovaná norma a na ktorý nebolo 
vydané európske technické posúdenie. Doposiaľ pre ne nie je záväzné označenie CE a vystavenie vyhlásenia 
o technických parametroch. 

Podkrovné schody LMF 120 boli legálne uvedené do predaja na Slovensku.  
Podľa tzv. „Princípu vzájomného uznávania“ (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/515 z 19. marca 
2019) a s poľskými predpismi: Zákon o stavebných výrobkoch zo 16. apríla 2004 (Zbierka zákonov č. 92, poz. 881 v 
znení neskorších predpisov, čl. 5.3): „Stavebný výrobok, na ktorý sa nevzťahuje objektívny rozsah harmonizovaných 

technických špecifikácií uvedených v čl. 2 bod 10 nariadenia č. 305/2011 môže byť sprístupnený na domácom trhu, ak bol 

legálne uvedený na trh v inom členskom štáte Európskej únie alebo v členskom štáte Európskeho združenia voľného 

obchodu (EFTA) - zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a v Turecku a svojimi funkčnými 

vlastnosťami umožňuje splnenie základných požiadaviek pre stavebné objekty navrhnuté a zhotovené spôsobom určeným 

technickými a stavebnými predpismi a v súlade so zásadami technického poznania.“ 
 
 
 
Nowy Sącz, 05.05.2021 r.   
   
 

 

 

* týmto zákonom sa vykonávajú ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 

o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Zbierka zákonov ES č. L 11/4) 
W4                                                        


