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CERTIFIKAT VYROBIru
č. Ao2l2l C5al2017 1057 4 lP

:
Tento dokument nahrazuje ceftirtkfu č. Áo2l2/C5a/20]7/015]N/P ze dne ]7. 3. 2017 a to z důvodu expirace

s ouv i s ej íc[ c h do kun en tů.

Vsouladusustánovením$5anařízenívládyč.16312002 Sb..kterýmsestanovítechrricképoŽadavkynavybrané
stavební výobky, ve znění naŤízení vlády č. 31212005 Sb. a nařízení vlády č.21512016 Sb., autorizovaná osoba

potvrzuje, Že u stavebních l"ýrobků:

Difúzně otevřené zaÍeplení podkroví ze sÍronv exÍeriéru
diffuroof "e"

Přihlašovatel : INSoWooI s.tr.o. ' (poskytovatel know-how),
U Starého mlýna 3l1l23
104 00 Praha 10

Výrobna : CELET s.r.o.' U Nádraží,378 42 Nová Včelnice, IČz 26 02 49 51

přezkoumala podklady předloŽené výobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku, posoudila systém řízení
oynoby a zjistila, že uvedený výobek splňuje poŽadavky uvedené ve stavebně technickém osvědčeíí č. STo-
2017-]005/P' které souvisejí se základnírni poŽadavky uvedenými v příloze č. l.k nařízení vlády č. 163/2002sb.
v platném znění.

Autorizovaná osoba zjistiIa, Že systém řízení výoby odpovídá příslušné technické dokumerrtáci a zabezpečuje,
aby vytrobky uváděné na trh splňova|y pož4davky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením
a odpovídaly technické dokumentaci podle $ 4 odst. 3. NV č. l63/2002 Sb' v platném mění.
Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol. ě. Ao212lPC5ď201'7l0574lP, ze dne 29. 12. 2017' který
obsahuje závěry zjišťování' ověřování a výsledky zkoušek a základní.popis qirobku nezbýný pro jeho
identif,rkaci.

Tento certifikát zŮstává v platnosti po dobu, po kterou se poŽadavky stanovené ve stavebním technickém
osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo v5Írobní podmínky v místě uýroby či Systém řízení výroby výazaě
nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení
vyroby v místě qi,roby, zda odpovídá příslušné technické dokumentaci a zda systém řízení v1,;1oby zabezpečuje,
aby vyrobky uváděné na trh splňovaly poŽadavky stanovené určenými normami, technický.rrri předpisy nebo
stavebním technick;'hn osvědčenírn' Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo nněnit
tento certifikát.
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lng. Petr Kučera, CSc.
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