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CERTIFIKAT VYROBKU
č. Ao212l C5al2017

1057 3

lP

Tento dokuntent nahrazuje ceťtifikát č. Áo212/C5a/2017/0451 H/P ze dne l7. 3. 20 t7, a to z důyoe]u expirace
s otlv i s ej íc íc h d o ku nl entů.

V souladu

s ustanovením $ 5a nařízení vlády č' 163l20O2 Sb.. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební v,-foobky, ve znění naŤizení vlády č. 31212005 Sb. a nařízení vlády č.21512016 Sb., autorizovaná osoba
potvrzuje. Že u stavebních vyrobků:

Dřevěné rdmové prefubrikované stavební sesÍ&ry
určenéjako ďifúzně otevřené obvodové stěny systému cliffuwulť@2010
Přihlašovatel : INSoWools.f.o. (poskytovatelknow-how),

VÝrobna

:

U Starého mlýna 3lll23
104 00 Praha 10

IC:27 4136 32

CELET

IČz 26 02 49 51

s.r.o.' U Nádraží,378 42 Nová Včeluiceo

přezkoumala podklady předloŽené r,jrobcem, provedla počátečnízkoušku typu u-foobku, posoudila systém řízení
vyroby a zjisti|a, Že uvedený vyrobek splňuje poŽadavky uvedené ve stavebně technickém osvědčení č. STo20I7-]001/P, které souvisejí se základními poŽadavky uvedenými v příloze č; l k nařízení vlády č. 163/2002sb.,
v platném znění.

Autorizovaná osoba zjistila, Že systém ÍÍzenivýroby odpovídá přísluŠnétechnické dokumentaci a zabezpečuje,
aby vyrobky uváděné na trh splňovaly požadavky'stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením
a odpovídaly technic|é dokumentaci podle $ 4 odst. 3. NV č. 16312002 Sb. v platném zněrií.
Nedílnou součástítohoto certifikátu je protokol č. Ao212lPC5al2017l0573lP, ze dne 29. 12.2017, který
obsahuje závěry zjišťování'ověřování a výsledký zkoušek a záklaďní popis vyrobku nezbyný pro jeho
identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu' po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém
osvědčení,na které byl uveden odkaz,4ebo výrobní podmínky vmístě výoby či systém řízenívrfoby vyrazně
nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsícůdohled nad řádnýn fungováním systému řízení
vjnoby v místě r,"-fuoby, zda odpovídá příslušnétechnické dokumentaci a zda systém řízení výoby zabezpečuje,
aby výrobky uváděné na trh splňovaly poŽadavky Stanovené urČenj,rni normami. lechnickými předpisy nebo
stavebním technick1im osvědčením.Pokud'autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit
tento cefiifikát.
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