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PROHLÁŠENÍ   SHODY �. 11/2014 
 

podle Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací 
�ást II/5 – Ostatní výrobky  

vydaného Ministerstvem dopravy a spoj� �R (MDS OPK �.j. 20840/01-120) V�stník dopravy  
9/2001, ve zn�ní pozd�jších zm�n 

  
Žadatel / distributor:  GS PLUS s.r.o.  
I�:     26234912 
adresa:                 Bohunická cesta 385/5   

 664 48 Moravany   
 
Výrobce:    SIGNAUX GIROD  

 BP 30004 - Bellefontaine  
              39400 Morez cedex  
              Francie 

 
Výrobek: Mobilní plastová vodicí st�na SQUALE 700 
  

Popis a ur�ení výrobku:  
Mobilní plastové vodicí st�ny jsou vodicí bezpe�nostní dopravní za�ízení, která se tvarem podobají 
betonovým svodidl�m. Používají se pro do�asné fyzické rozd�lení komunika�ních ploch a slouží k 
usm�rn�ní nebo odd�lení provozu. Používají se tam, kde rychlost vozidel je nejvýše 50 km/h. Kladou 
se na povrch komunikací nebo odstavných a parkovacích ploch, nejsou ur�eny k trvalému zabudování 
do stavby. 
 
Technická specifikace:   
TP 156 Mobilní plastové vodicí st�ny a ukazatele sm�ru  
 
Identifika�ní údaje doklad� o zkouškách: 
Protokol o zkoušce �. 40/122040/2012 vydaný AZL Silni�ní vývoj-ZDZ spol. s r.o. dne 4.9.2012. 
 
Distributor výrobku GS PLUS s.r.o. na vlastní odpov�dnost prohlašuje a potvrzuje, že výrobek 
Mobilní plastová vodicí st�na SQUALE 700 je ve shod� s typem (vzorkem) výrobku, u n�hož bylo 
provedeno posouzení shody zkouškou typu, že vlastnosti výrobku odpovídají požadavk�m technické 
specifikace, která se na n�j vztahuje, a že je za podmínek výrobcem ur�eného použití schopen plnit 
svou funkci na stavb� pozemní komunikace. Dále prohlašuje, že má zajišt�n systém jakosti, který 
zabezpe�uje shodu všech výrobk� uvád�ných na trh s technickou dokumentací dle p�ílohy 3 II/5 MP. 
 
V Moravanech u Brna dne 10.10.2014                                                           
  
 

     Ing. Šedý Jaroslav   
                 jednatel spole�nosti 


