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UPOZORNĚNÍ 

 
 
Vážení obchodní partneři,  
 
dovolujeme si Vás touto cestou informovat o změně značení balení na námi dodávané vybrané produkty, 
dle seznamu níže. 
 
Jedná se o spojovací materiál, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. 
března 2011 , kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a 
kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a dle harmonizovaných norem: ČSN EN 14566+A1:2010 - 
Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek - Definice, požadavky a 
zkušební metody (označení dle čl. 7.2 a čl. 8) a ČSN EN 14592+A1:2012 - Dřevěné konstrukce - Kolíkové 
spojovací prostředky – Požadavky (označení dle čl. 6.3 a čl. 8.4). 
 
Jedná se o značení následujících produktů: 
 
10400AC0BABBXXXXXX   Vr SAD TN ZHL FC FINE 
10400AC0CABBXXXXXX   Vr SAD TX ZHL FC COARSE 
10400AC0DABBXXXXXX   Vr SAD TB ZHL FC TEX 
10400JC0BABBXXXXXX   Vr SAD FN RAM FC FINE 
10400JC0CABBXXXXXX   Vr SAD FN RAM FC COARS 
10100AB0AAAXXXXXXX   Vr ZAP.HL. Pz celý závit 
10100AB1AAAXXXXXXX   Vr ZAP.HL. Pz část. závit 
10100AD0AAAXXXXXXX   Vr ZAP.HL. TORX celý závit 

10100AD1AAAXXXXXXX   Vr ZAP.HL. TORX část. záv. 
10200BB0AAAXXXXXXX   Vr PUL.HL. Pz 
10200BD0AAAXXXXXXX   Vr PUL.HL. TORX 
10300DB0AAAXXXXXXX   Vr COC.HL. Pz 
1100KAD1AAAXXXXXXX   Vr Konstr. ZHL 
1100KJD1AAAXXXXXXX    Vr Konstr. THL 
1100TAD0AAACXXXXXX    Vr T-17 ZH Tx celý závit 
1100TAD1AAACXXXXXX    Vr T-17 ZH Tx část. závit 

 
Kontrola označení balení těchto produktů může být předmětem kontroly ze strany České obchodní 
inspekce. V příloze naleznete vzor nových artiklových štítků balení. Na hlavním skladě BMKco. s.r.o. se 
můžou stále nacházet starší skladové zásoby, bez uvedených charakteristických vlastností výrobků. 
Kompletní přeznačení skladových zásob proběhne během několika následujících měsíců. Současně Vás 
chceme ubezpečit, že všechny dotčené výrobky byly před uvedením na trh podrobeny zkouškám, 
nutným k ověření stálosti vlastností výrobku dle harmonizované normy a potvrzujeme, že vlastnosti 
výrobků splňují základní požadavky dle harmonizované normy a že výrobky jsou za podmínek vhodného 
použití bezpečné. 
 
Tímto Vás žádáme o kontrolu zboží na Vašem skladu a v případě požadavku na zaslání nových artiklových 
štítků na námi dodané dotčené zboží prosíme o zaslání seznamu s uvedením konkrétní položky, počtu 
balení a počtu kusů v jednotlivých baleních. Požadavek prosím zasílejte na e-mail: objednavky@bmkco.cz  
Na základě zaslaných informací Vám budou doposlány nové artiklové štítky ke zboží dle uvedeného 
seznamu. Prosíme o přelepení všech našich baleních na Vašich prodejnách a skladech.  
 
Předem děkujeme za Vaši spolupráci. 
 
 
 
Ve Zlíně 26. 11. 2019 
          Tomáš Janík 


