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ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
č. 2022-3 

Výrobce M&T 1997, a.s. 

 Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška, Česká republika 

 

Výroba M&T 1997, a.s. 

 Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška, Česká republika 

 

Prohlašujeme, že výrobky 

• dveřní rozetové kování s požární odolností 

• dveřní štítové kování s požární odolností  

 

jsou ve shodě, pokud jsou montovány v souladu s technickými podmínkami výrobku, návodem na montáž, 

s deklarovaným použitím výrobku a že se na výrobek a jeho výrobu uplatňuje tato norma: EN 1906:2012, 

ČSN EN 1906 16 5776 Stavební kování – dveřní štíty, kliky a knoflíky – Požadavky a zkušební metody 

 

Popis a určení funkce výrobku 

Dveřní uzávěry z kovových materiálů, komponenty a montážní prvky – vše z kovových materiálů. 

 

Dveřní kování M&T vyráběné z nerezové oceli a masivní mosazi, s montážním kovovým systémem je dodáváno ve 

4 základních tvarových typech – s rukojetí Lusy tvar L s ostrým rohem, s rukojetí Deny tvar L s oblým rohem, 

rukojetí Meclis tvar U s oblými rohy, s rukojetí Hanna tvar U s ostrými rohy, spolu s dalšími modely klik z nabídky 

M&T s tvarovou designovou odlišností, ale se zachováním tvaru L nebo U a vždy se stejnými kovovými 

komponenty a systémy montáže. Z důvodu totožné výroby kování a systémech montáže bylo pro zkoušky požární 

odolnosti vybrány mosazné modely kování Sogut, Entero, Burak a nerezové kování Entero a Lusy. Všechny ostatní 

modely klik M&T splňují stejná kritéria pro výslednou požární odolnost 30 min.  

 

Posouzení odolnosti – zkušební metoda 

ČSN EN 1634-1: 2014+A1:2018 .. Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav – část 1: Požární dveře 

a uzávěry otvorů. 

 

 

 

Protokol o zkoušce FIRES FR-116-18-AUNS, FR-055-18-AUNS, FR-011-18-AUNS, FR-207-18-AUNS 

 

Akreditovaná zkušební laboratoř 

FIRES, s.r.o. 

Autorizovaná osoba SK 01 

Notifikovaná osoba č. 1396  

059 35 Batizovce 

Slovensko 

 

 

 

V Dobrušce, 10. 06. 2022      vedení M&T 1997, a.s.  
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