
Prohlášení o vlastnostech 
č. Síť proti hmyzu ISSO OE 25x10/2013 

 
 
 

Výrobek:   Síť proti hmyzu ISSO OE 25 x 10 

 
Typové označení:     ISSO OE 25 x 10 

Zamýšlené použití: Používá se jako jednokřídlová ochranná konstrukce s připevněním  
na otvorovou výplň, především na plastová okna nebo jiný nosný celek s obvyklým polohováním  
ve svislém směru Montáž nejčastěji při rezidenčních, případně komerčních, školských nebo jiných 
objektech. Slouží jako průvzdušná bariéra vnikání hmyzu do vnitřních prostor.  

 

Výrobce:    STÍN KOVO s.r.o. 
Zbrojovka obj.13 
75501 Vsetín 
Česká republika 
IČ : 28632346 

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:  systém 4 

Posuzování a ověřování vlastnosti: Oznámený subjekt č. 1390 – CSI a.s., Praha, pracoviště Zlín, 
K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal 
Hodnocení č. HSZ-08-39/OV ze dne 04.08.2008 

Vlastnosti výrobku: Na všechny výrobky se vztahuje prohlášení, že neobsahují nebezpečné látky ve smyslu 
článku 13 ČSN EN 13561. Výrobky nejsou také klasifikovány podle zákona č.356/2003 Sb., ve znění zákona 
č. 434/2005., jako nebezpečné. 

Tabulka 1 – Síť proti hmyzu – ISSO OE 25x10 

Základní charakteristiky Vlastnost 
Harmonizovaná technická 

specifikace 
Odolnost proti zatížení větrem    EN 13561+A1 
   
   

Třídy odolnosti proti větru 
Počet párů háčků na protějších vodorovných příčkách(šířka) 

0 2 
Tlak Sání Tlak Sání 

 
 
 
 
 
Počet párů háčků 
na protějších 
svislých 
příčkách(výška) 

2 3 
(p ≤ 110Pa) 

 

3 
(p ≤ 110Pa) 

 

2 
(p ≤ 40Pa) 

 

1 
(p ≤ 40Pa) 

 

Poznámky 
k realizovaným 

rozměrům 

Do max. šířky 1000 mm 
Do max. výšky 1000 mm 

Tím dána max. plocha 1,00 m2 

Do max. šířky 1800 mm 
Do max. výšky 1000 mm 

Tím dána max. plocha 1,80 
m2 

3 3 
(p ≤ 110Pa) 

 

3 
(p ≤ 110Pa) 

 

2 
(p ≤ 40Pa) 

 

1 
(p ≤ 40Pa) 

 
Poznámky 

k realizovaným 
rozměrům 

Do max. šířky 1000 mm 
Do max. výšky 1800 mm 

Tím dána max. plocha 1,80 m2 

Do max. šířky 1800 mm 
Do max. výšky 1800 mm 

Tím dána max. plocha 3,30 
m2 

 

Vlastnosti Sítí proti hmyzu ISSO OE 25x10 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1. 
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.  

 
 



Prohlášení o vlastnostech 
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Podepsáno za výrobce a jeho jménem:  

 

 

 

Ve Vsetíně, dne: 01.07.2013              Ing. Karel Peltsarszký 
                               Jednatel společnosti 
        
 
 
Poskytování prohlášení o vlastnostech (PoV)  
1. Kopie prohlášení o vlastnostech každého výrobku, který je dodán na trh, se poskytne buď v tištěné 
podobě, nebo elektronickými prostředky. 

Pokud ovšem jediný uživatel odebírá dodávku více kusů jednoho výrobku, může k ní být připojena pouze 
jedna kopie prohlášení o vlastnostech buď v tištěné podobě, nebo elektronickými prostředky.  

2. Pokud o to příjemce požádá, musí mu být poskytnuta kopie prohlášení o vlastnostech v písemné podobě.  

3. Odchylně od odstavců 1 a 2 můţe být kopie prohlášení o vlastnostech zpřístupněna na internetové stránce, 
a to za podmínek stanovených Komisí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 60. 
Tyto podmínky mimo jiné zajistí, aby bylo prohlášení o vlastnostech k dispozici nejméně po dobu stanovenou 
v čl. 11 odst. 2 Nařízení EU č. 305/2011.  

    

 


