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Autorizovaná

osoba 227

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikacní spolecnost, s.r.o.
Notifikovaná osoba 1516, Certifikacní

-

Rozhodnutí

orgán pro SMJ, BOZP, ISMS, EMS, výrobky a kvalifikaci. Zkušební laborator

o autorizaci

C. 3/2003

ze dne 31.1.2003

VÝROBKU

CERTIFIKÁT

C. 227/C5/2006/0241
V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 narízení v~y,,-c.163/2002
stavební výrobky, ve znení narízení vlády_c.f312/2~05'~b.
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Sb.~kterým s~ stanoví technické požadavky na vybrané
autorízovaná~ba
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potvrzuje, že u stavebního výrobku:
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urcené použítí:

Okna jsou osazováttét"db
staveb

žadatel:

STEZI :PLUS
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~s.no.

DIOUhá:231, 417 42~Krupka

STEZI

výrobce:

PLUS. s:r:O.

Dlouhá 231,417
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sten bytových

a obcanských

IC:25401131

1, CR

kód zeme: 25401131

CR

prezkoumala podklady predlož~n~ žadatelem, R'ro1!ealajJ~cátecní zkouškuj,JYPu výrobku na vzorku a posoudila zpusob
kontroly výrobku žadatelem a zjistila, že uved,ený )!Ý!:pbek,splnuje technícké požadavky stanovené stavebním technickým
osvedcením c. 227-STO-05.::0283, které souvis~tt~ákladními
p~~~davky~'
,
Autorizovaná osoba Zji~tíla, že zpusob kontroly výrobku ,žadfltelem odpovídá príslušné
technické dokumentací
a zabezpecuje, aby výrobky' uvádené. na trh splnóvaly~p:qžM~vky>stanovené
shora uv~deným stavebním technickým
osvedcením a odpovídaly tecl1nické dok'umentaci podle § 4 odst. 3.

~
Nedílnou soucástí tohoto certifikátuje.protokol
c:.227-P5-06-0241 ze dne 09:06.2006, který obsahuje závery zjištování,
overování a výsledky zkoušek, základhí popís a popr. zobrazení certífikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.
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Tento certifikát zustává v platnosti po do6u.~po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvedcení,
na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmin~v
místeNýrobyci'systé'm
rízení výroby výrazne nezrneni.
Autorizovaná osoba 227 provádí nejméne 1x za 12 mesícu dohled nad rádným fungováním kontroly výrobku u žadatele,
odebírá vzorky výrobku v míste výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu
technickému osvedcení podle ustanovení §5 odst. 4 výše uvedeného narízení vlády. Pokud autorizovaná osoba zjistí
nedostatky, je oprávnena zrušit nebo zmenit tento certifikát.
Tento dokument

Výtisk císlo:

byl vydán s využitím

1

Místo a datum vydání:

V Praze dne

09.06.2006

ustanovení

cI. II NV C. 312/2005
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Ing. Lubomír K e i m, CSc.
reditel Autorízované

osoby 227

