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Autorizované osoba204
Rozhodnutí ÚNMZ é.2gt2OOG ze dne 30.8.2006

Poboèka 0600 - Brno

CERTIFTI(AT V*ROBKU
é. 204t c5/2006/060-024000

V soufadu s ustanovením $ 5 odst. 2 naíízeni vlédy ò. 16312002 Sb., ktenfm se stanoví technické poZadavky na vybrané
stavebnívfrobky, ve znéní naiizeni vlédy è. 31212005 Sb., autorizované osoba potuzuje, Ze u stavebního vfrobku

Kompozitní ro5ty ze skelnich vléken a pryskyfice
typové iady PREFAPOR a PREFAGRID

vfÉka roStu *:25 ú 50 mm;
5íika pàsnice: 8 aÈ 50 mm; mezera mezi pósnicemi:0 ai 30 mm
viSka ro5tu *: l0 aZ 60 mm; velikost oka 30 x 30 mm, 4xM mm; 20 x 95 mm* u/5ka roStu stanovenàbez protiskluzné úpraw posypem písku

vfrobce:

Prefa Kompozity, a.s.
2694 9881
615 00 Brno, Kulkova 1014231

zruéit nebo zmènit tento certifikét.

Aúk
Ing. Miroslav Prochiízka

zéstupce vedoucího autorizované osoby 204

sklódané roSty PREFAPOR:

lité ro5ty PREFAGRID:

tÒ:
Adresa:

Pokud autorizovanà osoba zjistí
Osoba odpovédné za sprAvnost

Brno,22. dubna 2013

Vfrobce: Prefa Kompozity, a.s.
lÒ: 2694 9881
Adresa: 615 00 Brno, Kulkova10l4231

Virobna: Prefa Kompozity, a.s.
Adresa: provozovna Brno - Dolní Her5pice

619 62 Brno, Havrénkova 11
Zakàzka: 2060050416

piezkoumala podklady pfedloZené rnfrobcem, provedla poèAteóní zkou5ku typu vfrobku na rzorku a posoudila sys-
tém iízení v!'roby a zjistila, Ze
. uvedeny u.irobek splfruje poZadavky související se zakhdními poZadavky u.iée uvedeného naiízení vlédy sta-

novené stavebním technicklm osvédèením
STO è. 060-023776 ze dne 21.04.2006, prodlouZené rozhodnutím ò. 060-035550 ze dne 30.3.2012

. systém íizení vlroby odpovídé piíslu5né technické dokumentaci a zabezpeóuje, aby.vfrobky uvédèné na trh
splÉovaly poZadavky stianovené shora uvedenfm stravebním technicklm osvédóením a odpovídaly technické
dokumentaci podle $ 4 odst. 3 vfée uvedeného naiízení vtAdy.

Nedífnou souòastí tohoto certifikatu jsou protokol o v'.isledku certifikace ó. 060-023999 ze dne 24.04.2006 azpràva
o dohledu Ò. 060-037426 ze dne 22.4.2013, které obsahuji zàvéry zjiétovaní, ovèfovéní a rnfstedky zkouS'ek, zé-
kfadní popis a popÍ. zobrazení certifikovaného vfrobku nezbytné pro jeho identifikaci.
Tento certifikàt zústévA v platnosti po dobu, po kterou se poZadavky stanovené ve stavebním technickém osvéd-
óení, na které byl uveden odkaz, nebo rnlrobní podmínky v místé rnfroby òi systém iízení vfroby vlrazné nezméní.
Autorizované osoba provédí nejméné jedenkrét za 12 mèsícù dohled nad Íédnlm fungovéním systému iizeni vy-
roby v místé u.iroby, odebíré uzorky vfrobkú v mísÉ rnfroby, provàdí jejich zkouSky a posuzuje, zda vtastnosti W--
robku odpovídají stavebnímu technickému podle ustanovení $ 5 odst. 4 u.i5e uvedeného naiízení vlédy.
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