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CERTIFIKAT VYROBIru

č. Ao212l C5al20t7 1057 6lP
Tenroclokuntentnahra:ujecertifikótt.,qo:t:tcsa/20l7t0151KP:ec]net7.3.2017 ct!o:duvocluexpirace

V souladu S ustanovenírn $ 5 odst. 2 
':T":: Iri:#:r:r, č. 16312002 Sb., kteým se stanoví

technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění naÍízeni vlády č. 3lzl2005 Sb. a nařízení
vlády č. 21512016 Sb.' autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Dřevěné stropní ko nsÍrukce
diffutops

Přihlašovatel : INSoWoo'L s.r.o. (poskytovatel know-how), '.

Výrobna

U Starého mlýna 3|1123
l04 00 Praha l0 lČz 27 41 36 32

: CELET s.r.o.' U Nádraží,378 42 Nová Včelnice, IČz 26 a2 49 51

přezkoumala podklady předloŽené výobcem, provedla počáteční zkoušku typu v'-irrobku, posoudila systém řízení
,.t'oby a zjistila, že uvedený r".hobek splňuje poŽadavky uvedené ve stavebně technickém osvědčeÍrí č. STo-
2017- 100i/P, které souviseji se základními poŽadavky' uvedenýani v příloze č. l k nařízení vlády č' l63/2002Sb.,
v plarném zněni.

AutorizoVaná osoba zjistila, Že ďystém řizeni výoby odpovídá příslušné'technické dokumentáci a zabezpečuje,
aby výrobky uváděné na trh splňovaly poŽadavky stanovené shora uvedeným stavebním technický.rn osvědčením
a odpovídaly technické dokumentaci podle $ 4 odst. 3. NV č. 16312002 Sb. v platném znění.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol .č. Aa212lPC5al2017l0576lP, ze dne 29. 12' 2011' kteý
obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkouŠek a základni popis v-foobku nezbýný pro jeho
identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém
osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výobní podmínky v místě vyroby či systém řízení v'-iroby výazně
nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejrnéně jedenkrát za l2 měsíců dohled nad řádn1im fungováním systérnu řízení
uýoby v místě vyoby, zda odpovídá příslušné technické dokumentaci a zda systém řízení r'"foby zabezpečuje,
aby vyrobky uváděné na trh splňovaly poŽadavky stanovené urČenými normami, technickými předpisy nebo
stavebním technickynr osvědčením. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zruŠit nebo změnil
tento certifikát.
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