
 
 
 
 
 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 

My 
LAUFEN CZ, s.r.o. 
V Tůních 3/1637 
120 00 Praha 2 

 

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že níže specifikované 
výrobky vyhovují technickým požadavkům: vzhled, vyhotovení a 

dovolené zatížení (300kg) 
 

 
Výrobek:         Set:                               Popis výrobku: 
 
8.9342.1                         PURE                   Duroplastové sedátko s pokopem, rychloupínací,                                                 
                                                                    nerezové úchyty 
 
8.9342.2                         PURE                   Duroplastové sedátko s pokopem, rychloupínací,                                                 
                                                                    nerezové úchyty, Slowclose 
 
8.9271.1                          MIO                     Duroplastové sedátko s poklopem, s antibaktriální                                                                                                                 
                                                                    úpravou, rychloupínací ocelové úchyty 
 
8.9271.2                          MIO                     Duroplastové sedátko s poklopem, s antibaktriální                                           
                                                                    úpravou, rychloupínací ocelové úchyty, Slowclose 
 
8.9171.0                          MIO                     Duroplastové sedátko s poklopem, vhodné pro                  
                                                                    klozet 8.2071.4, nerez úchyty, odnímatelné 
           
8.9171.1                          MIO                     Duroplastové sedátko s poklopem, vhodné pro                  
                                                                    klozet 8.2071.4, nerez úchyty, odnímatelné,          
                                                                    Slowclose 
 
8.9338.5                         TIGO                    Duroplastové sedátko s poklopem s antibakteriální  
                                                                    úpravou, Slowclose, chromované úchyty    
                                                                     

8.9338.4                         TIGO                    Duroplastové sedátko s poklopem s antibakteriální  
                                                                    úpravou, nerezové úchyty 

8.9328.1                         Deep by Jika        Duroplastové sedátko s poklopem       
                                                                    s antibakteriální úpravou, ocelové úchyty     
                                                                     

8.9328.2                         Deep by Jika        Duroplastové sedátko s poklopem s antibakteriální  
                                                                    úpravou, plastové úchyty 

 

 



 

 
 
 

Výrobek:           Set:                            Popis výrobku: 
 
8.9328.4                         Deep by Jika       Duroplastové sedátko s poklopem s antibakteriální  
                                                                   úpravou, kovové úchyty 

8.9361.0      Deep by Jika        Duroplastové sedátko s poklopem s antibakteriální       

                                                                   úpravou, odnímatelné, kovové úchyty  
 
8.9361.1                         Deep by Jika        Duroplastové sedátko s poklopem s antibakteriální 
                                                                   úpravou, odnímatelné, kovové úchyty, Slowclose                                                                      
 
8.9338.0                         LYRA PLUS         Duroplastové sedátko s poklopem pro   
                                                                    kombiklozety s antibakteriální úpravou, úchytky 
                                                                    z nerezu 
 
8.9338.1                         LYRA PLUS         Duroplastové sedátko s poklopem s antibakteriální 
                                                                    úpravou, Slowclose, plastové úchyty 
       
8.9338.3                         LYRA PLUS         Termoplastové sedátko s poklopem pro 
                                                                    kombiklozety, plastové úchyty 
 
 
8.9338.5                         LYRA PLUS         Duroplastové sedátko s poklopem pro závěsné 
                                                                    klozety s antibakteriální úpravou, Slowclose, 
                                                                    plastové úchyty                                                           
 
8.9338.7                         LYRA PLUS          Termoplastové sedátko s poklopem, plastové,  
                                                                     úchyty         
 
 
8.9337.0                             DINO                  Duroplastové sedátko s poklopem s  
                                                                      antibakteriální úpravou, plastové, ocelové úchyty 
                                                                       
8.9327.4                             ZETA                  Duroplastové sedátko s poklopem, plastové   
                                                                       úchyty   
 
8.9327.1                             ZETA                  Termoplastové sedátko s poklopem, plastové,  
                                                                       ocelové úchyty         
 
8.9703.7                             BABY                  Duroplastové sedátko “BABY” bez poklopu,  
                                                                       s antibakteriální úpravou, plastové úchyty,  
                                                                       bile, žluté provedení       
         
 
 
 
 
Praha, 31.01.2017 

                                                                              

                                              Ing. Michal Kašpar

                                                                       manažer řízení jakosti 


