










P R O H L Á Š E N Í   O   S H O D Ě 
Firma  LEVIOR s.r.o. 

Troubky č.p. 900 
751 02   Troubky 

IČO  61973939  DIČ  CZ61973939 
 

Prohlašuje na svou výlučnou zodpovědnost, že níže uvedené výrobky 
 

KOMELON  KMC61 KMC74N KMC73S KMC25 KMC78 KMC65 KMC650 KMC330 KMC1600, 
JOHNEY KDS KT XL KS KL KC DW M, 
Svin. Metry RAPID, ROLO, MASTER Profi, ERGO, FESTA, ASSISTENT, MAGNETIC, ASTRA, skládací metry  

(dřevěný 1m a 2m, plastový 1m a 2m), krejčovské metry, 
Sklolaminátová pásma FESTA, ocelová pásma RAPID LONG 

 
Splňují požadavky technických norem 

  EG 54/29 pro svinovací metry a pásma ocelová a sklolaminátová a skládací jednometry 
    a dvoumetry plastové i dřevěné 
  ČSN 251104 pro dvoumetry 
  ČSN 251105 pro pásma 
 
     a že spolu s dále uvedenými výrobky: 

 
zednické vodováhy a stahovací latě HORIZONT, stahovací desky, teleskopické měřící tyče, měřící kolečka, úhelníky, 
posuvná měřítka, mikrometry, spárové měrky, úhloměry, sklonoměry, ocelová měřítka, stolařské a tesařské úhelníky, 
hadicové vodováhy, skleněné a plastové trubice k hadicové vodováze, křížové lasery SA, tesařské tužky, mincíře, 
vytahováky šroubů, řezače skla, nebozezy stavební nářadí, řezačky obkladů a dlažby, plastové nádoby a vědra, 
odlamovací nože a jejich náhradní čepele, malířské špachtle, nerezové špachtle, ofukovací pistole, nerezová hladítka, 
ocelové škrabky, kleště všech druhů, nýtovací kleště, kladiva všech druhů, palice, gumové palice, sekery, štípací 
klíny, páčidla, sekáče, důlčíky, průbojníky, špičáky, nůžky na plech, gola sady, ráčny, nastavitelné a nenastavitelné 
klíče, šroubováky, imbusy, bity, dláta, vrtáky SDS+, vrtáky HSS, vrtáky do betonu a zdiva, vrtáky do dřeva, ostřiče 
vrtáků, pilky, pilové listy a plátky, nástavce na stříhání plechu, přímočaré pilky, technické a drátěné kartáče, brousky, 
rašple, brusné papíry a houbičky, brusné mřížky, hladítka na brusnou mřížku, vytlačovací lisy, vytlačovací pistole, 
aplikační pistole, náhradní trysky k pistolím, Fsvěrky, ruční nářadí a nástroje, spojovače, sešívací spony, zámky, 
vykružovací pily, vykružovací korunky, diamantové kotouče, lamelové kotouče, řezné a brusné kotouče Festa a 
Diamant, pilové kotouče do dřeva, zakrývací nepromokavé plachty s kovovými oky o gramáži 70g/m2, 140g/m2, 
200/m2 různým rozměrů průměrů, lanové navijáky, kožené pásy na nářadí, plastové obkladačské klínky a křížky, 
kovové klíny a klínky, pudry, PVC pásky,stavitelné podpěry, teflonové pásky, teflonové nitě, sádrokartonářské pásky, 
samovulkanizační pásky, samolepící pásky, kovové, sklolaminátové a polyetylenové sítě proti hmyzu, sítě na lešení, 
pozinkovaná a poplastovaná pletiva, vázací a napínací dráty, plotové napínáky, okrasná pletiva, grily a jejich 
příslušenství, zahradní nářadí – nůžky, hrábě, lopaty, rýče, krumpáče, hadicové spony, zahradní ventily, řezné struny, 
vodní zavlačovací program – spojky, rychlospojky, rozstřikovače, postřikovače, adaptéry a podobné výrobky, perlinka 
145g/m2, fasádní hmoždinky, alu rohy, rukavice, respirátory, ochranné brýle, ochranná sluchátka, ochranné štíty, 
přilby, smetáky, shrnovače sněhu, sekáče ledu, poštovní schránky, elektrody, svařovací dráty, držáky skla, závitové 
tyče, podložky, matice, ocelová galvanizovaná a nerezová lanka různých rozměrů, silonová lana a provázky,magnety 
pod obklady, stojany na cívky, upínací gumy, elastické popruhy, napínací pásy, netkané textilie o gramáži 17g/m2, 
50g/m2, stínící tkaniny, rákosové rohože, sady okenních sítí, suché zipy, dveřní závěsy proti hmyzu, štípané 
bambusy, napínací šrouby, karabiny, háky, lanové svěrky, šrouby, řetězy, alu nýty a jiné spojovací materiály, stavební 
halogenová světla, PB hořáky,redukční ventily s manometrem, grilovací rošty, kramle, vozík na nářadí, bednící stojky, 
tavné pistole, fólie krycí univerzální atd.  

 
nejsou stanovené k posuzování shody dle nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění pozdějších předpisů a 
změn.  
V Přerově dne 1. 11. 2016 

Ing. Ondřej MAREK 
            Jednatel firmy

Adresa : Tovačovská  3488/28, 750 02  Přerov 
               Czech republic 
Tel.: 00420 - 581 - 746256-58 
Fax: 00420 - 581 - 746255 
E-Mail: LEVIOR@LEVIOR.CZ 
Web site: www.levior.cz 
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