
Solara, s.r.o. | U Skladu 1 | 14300  Praha 4 | I Č 47123567 | DIČ CZ47123567 

vydává 

ES prohlášení o shod ě 
dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. §5, odst.6, a jeho 

novelizace č. 128/2004 Sb. Vycházející ze Směrnice rady 89/106/EHS 
 

na následující kusově vyráběné produkty 

1) Ateliérové prosklení Solara, otevírání kyvné / vý klopn ě-kyvné 

Popis výrobku: střešní prosklení podobného konstrukčního a technického provedení se střešními okny Solara. 
Výrobek se skládá z jednoho, či více polí, která jsou pevně zasklena, otevíravá kyvně, nebo otevíravá výklopně-
kyvně. Zvláštní podmínky pro užití výrobku: výrobek je určený pro úhel střechy 20 – 80°.  

Související protokoly a výpočty: CSI - protokol č.1390-CPD-0082a/08/P, Atelier DEK - výpočet č.2008-15305-JN 
(ateliérové prosklení Solára), VVUD - protokol č.VZL - 054/08. 

2) Ateliérové prosklení Solara Historik 

Popis výrobku: střešní prosklení vlastní konstrukce a technického provedení, vycházející z konstrukčního a 
technického provedení střešního prosklení Solara. Výrobek je specifický úzkými vazníky a limitovanou velikostí 
otevíravých polí. Výrobek se skládá z jednoho, či více polí, která jsou pevně zasklena, nebo otevíravá výklopně, 
bez aretace. Zvláštní podmínky pro užití výrobku: výrobek je určený pro úhel střechy 20 – 80°.  

Související protokoly a výpočty: Atelier DEK - výpočet č.2008-15305-JN (Solára Historik), VVUD - protokol č.VZL 
- 054/08. 

3) Ateliérové prosklení Solara Fix 

Popis výrobku: střešní prosklení podobného konstrukčního a technického provedení se střešním prosklením 
Solara. Výrobek se skládá z jednoho, či více polí, která jsou pevně zasklena. Zvláštní podmínky pro užití výrobku: 
výrobek je určený pro úhel střechy 10 – 80°.  

Související protokoly a výpočty: CSI - protokol č.1390-CPD-0082a/08/P, Atelier DEK - výpočet č.2008-15305-JN 
(ateliérové prosklení Solára).  

4) Posuvné ateliérové prosklení Solara  

Popis výrobku: střešní prosklení vlastní konstrukce a technického provedení, vycházející z konstrukčního a 
technického provedení střešního prosklení Solara. Výrobek se skládá z jednoho, či více polí, která jsou pevně 
zasklena, nebo se otevírají posuvem do levé / pravé strany, případně obou stran, a to nad pevně prosklená pole, 
nebo nad krytinu střechy. Zvláštní podmínky pro užití výrobku: výrobek je určený pro úhel střechy 5 – 60°.  

Související protokoly a výpočty: CSI – protokol č.1628 / OV-14/2003, VVUD - protokol č.VZL - 054/08. 

5) Posuvné st řešní výstupy Solara 

Popis výrobku: střešní prosklení vlastní konstrukce a technického provedení, vycházející z konstrukčního a 
technického provedení posuvných střešních prosklení Solara.. Výrobek se skládá z jednoho, či více polí, která 
jsou pevně zasklena, nebo se otevírají posuvem do levé / pravé strany, případně obou stran, a to nad pevně 
prosklená pole, nebo nad krytinu střechy. Zvláštní podmínky pro užití výrobku: výrobek je určený pro úhel střechy 
5 – 35°. 

Související protokoly a výpočty: CSI – protokol č.1628 / OV-14/2003, VVUD - protokol č.VZL - 054/08. 

 

určené pro zabudování do střech vytápěných prostor budov bytové, občanské i průmyslové výstavby. Při montáži 
výrobků a manipulaci s nimi je nezbytné postupovat v souladu s aktuálním návodem na montáž vydaným firmou 
Solara, s.r.o..  

Uvedené výrobky vyhovují specifickým požadavkům ČSN EN 14351-1 a přílohy ZA ČSN EN 14351-1:2006, dle 
specifikací výše uvedených protokolů a souvisejících zkoušek. Notifikační laboratoří je Autorizovaná osoba č. 
212, Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, Pražská 16, 10221  Praha 10. Akreditovanou laboratoří je 
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p., Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1. Zpracovatelem odborného 
posudku je Dekprojekt s.r.o., Tiskařská 10/257, 10800 Praha 10. 

 

Společnost Solára, s.r.o. přijala opatření zabezpečující shodu všech vyjmenovaných výrobků uváděných na trh 
s požadovanou technickou dokumentací a s technickými požadavky. 

 

V Praze dne 25.10.2008 
 

Ing. Petr Formánek  

ředitel společnosti 


