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PRoHLÁŠenío VLAsTNosTEcH
č. 512014
Jedinečni/ identifikační kÓd typu vfrobku: 12.512014
ldentifikace stavebního vi/robku: Stá|é svislé dopravní značky ve|koplošné typ
varianta: GS-All - nosná konstrukcez l profilťl
Gs-AlP - nosná konstrukcez pťíhradovfch nosníkťr

Gs.Al tamela,

Zam!šlenépouŽití stavebního v1irobku v sou|adu s príslušnou harmonizovanou technickou
specifikací podle piedpokladu vfrobce:

stálé dopravnÍ značenínainstalované pro stálou informaci, vedení, vfstrahu a označení
směru určenépro Ěidiěe vozide| a pro chodce.
Jméno a kontaktní adresa v1/robce:

GS PLUS

s.r.o.

Bohunická cesta 385/5
664 48 Moravany
Systém posuzovánÍ a ověĚování stálosti vlastností stavebního v1frobku:
oznámen1/ subjekt č. 1388 Silničnívfvoj
pod|e systému 1:

.
.
.

.zDz

1

spol. S r.o., Jílkova 76,615 00 Brno, provedl

urěehí typu vifrobku nazák|adě zkoušky typu (včetně odběru vzork
počátečníinspekci ve vfrobním závodě a |ízeni vfroby,
pr běŽn! dozor, posouzení a hodnoceni Ť,lzeni v1/roby.

),

a vyda| ES certifikát shody č. 1388-cPD.11.2l2o12

Vlastnosti vlrobku
Zák|adní
charakteristikv
Odolnost proti
vodorovnému

zatíženi

Funkčnív|astnosti pri
nárazu vozid|a
Vizuální
charakteristiky

Vlastnosti
Upevnění - vyhovuje
Zatíženívětrem - WL3
Doěasná deformace ohybem (štít
značky) - TDB4, TDBS
Dynamické zatÍŽení sněhem - DSL1
Trvalá deformace . vyhovuje
Dí|čísoučinitel spo|eh|ivosti - PAF1
Pasivní bezpečnost - trída 0
Chromatičnost ve dne a činitel jasu

CR2,B1,82
Součinitel retroreflexe
R2, R3A, R3B

-

-

RA1, RA2, RA3,

Harmonizovaná
technická specifikace

EN 12899-1:2007 stá!é
svislé dopravní
značení- Čast 1: Stálé
dopravnÍ značky
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Trvanlivost

odolnost materiálu činnéplochy proti
nárazu. vyhovuje
odolnost proti povětrnostním vlivťrm

vyhovuje

odolnost proti korozi štítuznačky - sP2
odo|nost proti korozi s|oupkťr - sP1, sP2
Konstrukční
provedení

otvory v ěinné ploše - P3
Hrany štítť'- E2

Vlastnosti vlrobku Stálé svislé dopravní značky velkoplošné typ Gs-A| lamela jsou ve shodě
s vifše uvedenlmi vlastnostmi.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydávána vyihradní odpovědnost vfrobce Gs PLUS s.r.o',
Bohunická cesta 385/5' 664 48 Moravany.

Moravany, dne 25.7 .2014

lng. Jaroí|av
jednate!
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GS PLUS $. .o.

Bohunická cesta 385/5
664 48 Moravany u Brna

DIC: C226234912

Tel.; 51"5 535 621
Fax: 547 244 378
e-mail: info@gsplus.cz

