Česká obchodní inspekce
Vážení zákazníci, vyjadřujeme se k brífinku České obchodní inspekce, konaného dne 29.8.2014, který byl
uveřejněn na ČT24:
Zásadně nesouhlasíme s prezentací výsledků zkoušek protipožárních dveří typ Standard A1 – konstrukce G01.
Přestože zkouška požární odolnosti prováděná firmou PAVUS, a.s. dne 22.11.2013 skončila nezdarem našeho
výrobku, vyplývá ze zkušebního protokolu několik zásadních pochybení o průběhu zkoušky. Tyto pochybení však
ČOI nebrala vůbec v potaz, přestože jsem je velmi podrobně popsal v námi zaslaných námitkách ke zkoušce.
Základním problémem byla neodborná montáž námi neproškolenou firmou, která nemá oprávnění pro montáž
našich protipožárních dveří a namontovala dveře do zárubně, která nebyla schválená pro náš typ výrobku.
Špatná montáž je i podložena naměřenými hodnotami firmou PAVUS, a.s., přesto zkouška proběhla. V
samotném protokolu je několik zcela jasných nepravd, ať už se jedná o popis výrobku či montáž. K montáži snad
mohu ještě podotknout, že předmětem zkoušky byly 4 dveře. Jedny jediné si montoval výrobce sám a tato
zkouška proběhla v pořádku s kladným výsledkem, ostatní troje zkoušené dveře montovala firma Josef Dvořák a
ani jedna zkouška těchto dveří nebyla úspěšná. My, jako výrobci, jsme bohužel ke zkoušce nestandardně nebyli
přizváni, přičemž nehrozilo žádné nebezpečí prodlení, a nebyl tak žádný důvod k provedení zkoušky bez naší
přítomnosti. A ačkoliv jsme ČOI požádali o videozáznam průběhu této zkoušky, do dnešního dne nám nebyl tento
záznam vydán. Videozáznam jsme měli možnost shlédnout až na brífinku ČOI, který byl veřejně vysílán, a to ne
v plném rozsahu.
Na některé naše námitky o nepravdivých údajích ve zkušebním protokole ze zkoušky protipožární odolnosti
našeho výrobku nám bylo odpovězeno, že se jedná o tiskovou chybu a byl nám zaslán nový zkušební protokol s
novými naměřenými hodnotami a změnou popisu výrobku, aniž by přitom bylo uvedeno, kdy a jak byly
zaznamenány původní a nové hodnoty. Veškeré tyto skutečnosti jsou a budou předmětem dalšího správního
řízení, které s námi ČOI zahájilo.
Vzhledem k tomu, že uvedený výrobek vyrábíme na základě námi zakoupeného zkušebního protokolu jiného
výrobce, požádali jsme firmu, která nám licenci prodala, aby se nám k uvedeným skutečnostem vyjádřila. Firma
ADOR CZ s.r.o., která je vlastníkem původního zkušebního protokolu, provedla v letošním roce opakovanou
zkoušku s identickým vzorkem protipožárních dveří, který byl předmětem zkoušky ČOI. Zkouška proběhla dne
14.8.2014 v nezávislé akreditované zkušebně FIRES, s.r.o. a výsledkem bylo splnění požadované
protipožární odolnosti EI 30 DP3
.
Na závěr bych chtěl uvědomit naše zákazníky, že tento typ dveří jsme v rámci našeho dobrovolného opatření
přestali okamžitě vyrábět poté, co nám byl předán výsledek zkoušky ze dne 22.11 2013 ze strany ČOI. Současně
jsme zastavili veškerý prodej skladových zásob a stáhli tento výrobek z trhu, aby nemohlo dojít k žádnému
plošnému ohrožení bezpečnosti majetku a hlavně zdraví lidí. Dále bych rád uvedl, že tuto konstrukci
protipožárních dveří nepoužíváme jako vstupní dveře do bytu, protože nesplňuje předepsaný útlum Rw 32dB, a
proto pro vstupní dveře používáme jiné konstrukce protipožárních dveří. Jedná se tak jen o interiérové dveře.
V letošním roce jsme vyzkoušeli čtyři vlastní nové konstrukce protipožárních dveří a všechny splnily
protipožární odolnost EI 30 DP3.
V současné době zjišťujeme, kdo si od nás tento výrobek protipožární dveře Standard A1 – s konstrukcí
G01 zakoupil. O této skutečnosti budeme zákazníky informovat a jsme připraveni provést bližší
prozkoumání a bude-li to třeba i výměnu.
S případnými dotazy se obracejte přímo na e-mail: gerbrich@gerbrich.com
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