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CERTIFII(AT vYRoBI(t]
ó, 204 l C5l2006l 01 0-020676
V souladu s ustanovením § 5 odst. 2naiizeni vlády č. 16312002 Sb., kteným se stanoví technické požadavky na
vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312l2OO5 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebniho
výrobku

Název výrobku
Ocelové potrubí ze spirálovitě vinutého vlnitého plechu SPlROso1
žadatel:

PFT, s r.o.
prostředí a fluidní technika

lČ:
adresa:
výrobce:
adresa:
výrobna:
zakázka:

636722195
Nad Bezednou 201,252 61 Dobrovíz
Bergschenhoek Civiele Techniek B.V.
Boterdorpseweg 10, 2651 AC Bergschenhoek, Holandsko

Boterdorpsewegí0,2651ACBergschenhoek,Holandsko
2010060374

přezkoumala podklady před|ožené žadatelem, provedla počátečnízkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila
systém řízení výroby u výrobce a zjistila, že

.

uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády
stanovené stavebním technickým osvědčením:

STO č. 010-020674 ze dne 27.2.2OO7

.

systém řízenívýroby odpovídá přislušnétechnické dokumentaci a zabezpeóuje, aby výrobky uváděné na trh
splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické
dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády,

Nedílnou součástítohoto certifikátu je protokol o výsledku certiíikace č. 01 0-020675 ze dne 28.2,2OO7 , klerý
obsahuje závéry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základni popis a popř zobrazení ceňifikovaného
výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.
Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém
osvědčeni, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či nebo systém řízeni výroby

výrazné nezmění,

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 mésícůdohled nad řádným fungováním systému řízení
výroby v místě výroby, odebírá vzorky výrobků, provádi jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku
odpovidaji stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 5 výše uvedeného nařízení vlády
Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.
Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:
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