
 
Ujištění o vydání  „ Prohlášení o shodě “ 
 
Oznamujeme Vám tímto, že na námi dovážené výrobky značky KEW® typů: 
 
*Hmoždinka zatloukací KEW ND 
*Hmoždinka univerzální zauzlovací KEW UD 
*Hmoždinka kovová do dutin KEW MHD 
*Hmoždinka kovová pro okenní rámy KEW FRD 
*Hmoždinka rozpěrná polypropylenová KEW  SD PP 
*Hmoždinka rozpěrná nylonová KEW SD Super 
*Hmoždinka do sádrokartonu KEW GKD 
*Hmoždinka mosazná rozpěrná KEW MSD 
*Hmoždinka do plynosilikátu KEW G 7 
*Hmoždinka lešenářská KEW GD (se šroubem s okem GS + zátkou GST) 
*Hmoždinka kovová pro okenní rámy KEW FRD C 
*Hmoždinka plastová do dutin KEW KHD 
*Kotva sklápěcí do dutin KEW FK 
*Patrona rozpěrná KEW SP 
*Šroub pro okenní rámy KEW FRS 
*Hmoždinka do plynosilikátu KEW GBD 
*Hmoždinka kovová univerzální KEW MUD 
*Hmoždinka izolační zatloukací  KEW TSD  KN 
*Hmoždinka univerzální SUPER  KEW SU 
*Hmoždinka rozpěrná dlouhá KEW  LSD 
*Hmoždinka do izolací  KEW  DSHD 
 
 
byla dovozcem, firmou    GEDAN a HETFLEIŠ s.r.o. 
se sídlem:       Pod Holým vrchem 2685, 470 01 Česká Lípa 
IČO:        63147815 
 
vydána   písemná  „ P r o h l á š e n í   o   s h o d ě „  dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a             
§ 13 nařízení vlády č.163/2002 Sb.,ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb., a to na základě 
provedených  certifikací uvedených výrobků autorizovanou osobou 204.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V České Lípě, dne 1.září  2010                         Hetfleiš Zdeněk, jednatel spol. 
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