
PROHLÁŠENÍ O OBECNÉ BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ 
 

vydané podle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých 
zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) ve znění pozdějších předpisů. 

 
Výrobce:  

Jaroslav Berka - JAVAB 
Stavbařů 4078/34 

586 01 Jihlava, Česká republika 
IČO: 12428809 

 
Výrobky: 
 

Certifikát č. 1 
- Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové JAVAB 11 – dveřní křídlo otočné, plné, hladké, 

s polodrážkou, osazené v obložkové zárubni (požárně odolné)  
 
Certifikát č. 2 

- Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové JAVAB 13 – dveřní křídlo otočné, zasklené, 
s polodrážkou, osazené v obložkové zárubni (požárně odolné)  

 
Certifikát č. 3 

- Dřevěné vnitřní dveře dvoukřídlové, typ MR 150 – dveřní křídla otočná, plná, hladká, 
s polodrážkou, osazená v ocelové zárubni 

- Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, typ MR 150 – dveřní křídlo otočné, plné, 
hladké, s polodrážkou, osazené v ocelové zárubni 
 
Certifikát č. 4 

- Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové s průhledítkem – dveřní křídlo otočné, plné, 
hladké, s polodrážkou, osazená v obložkové zárubni 
 

 
Výrobce prohlašuje, že uvedené výrobky splňují ve smyslu ustanovení § 3 zákona                     
č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, požadavky na obecnou bezpečnost výrobku, 
s přihlédnutím ke kritériím stanoveným v § 3 odst. 1. písm. a) zákona č. 102/2001 Sb., o 
obecné bezpečnosti výrobků. Tyto výrobky jsou za běžných a rozumně předvídatelných 
podmínek užití po dobu jejich použitelnosti, není-li výrobcem uvedeno jinak, ve smyslu zákona 
č. 102/2001 Sb. bezpečné. Ve smyslu výše uvedeného zákona byla přijata opatření, kterými je 
zabezpečena shoda výrobků uváděných na trh s požadavky na jejich bezpečnost. 
 
Podmínky použití výrobku: 
Dveře vnitřní (vstupní do bytu) s požární odolností nebo kouřotěsné – plné nebo prosklené 
uzavírající průchodní otvory ve vnitřních stěnách. Dveře plní funkci požárního uzávěru, který 
brání šíření plamene po určenou dobu.  
 
Jedná se o výrobky určené pro užití v interiérech staveb bez nároků na jakékoliv klimatické a 
tepelně izolační vlastnosti. 
 
 

Jihlava, dne 01.01.2019       

Ing. Jaroslav Berka 

JAVAB, majitel 


