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Autorlzovaná osoba 204
Rozhodnutí ÚNMz č,. 11t2o13 ze dne 6.5.2013

Pobočka 0600 - Brno

CERTIFII(ÁT vÝRoBKU
é. 204l csl 2013/0 60.038507

V sou|adu s ustanovením $ 5 odst. 2 nařizeni v|ády č' 16312002 Sb., kteým se stanoví technické poŽadavky na vybrané
stavební výrobky, ve znění nařízení v|ády č. 31212005 Sb., autorizovaná osoba potvzuje, Že u stavebníh.o Výrobku

Kompozitní výztuŽ Prefa REBAR
typ / varianta:

vyztuž pro betonové konstrukce, typ G

Žadate|:

PREFA KOMPOZITY, a.s.
|Č:
adresa:

uýrobce:
|Č:
adresa:

výrobna:
adresa:

zakázka:

přezkoumala podk|ady před|oŽené rnýrobcem, proved|a počáteční zkoušku ýpu výrobku na vzorku a posoudi|a
systém řízeníuýroby a zjisti|a, Že
o uvedený výrobek sp|ňuje poŽadavky související se zák|adními poŽadavky rnýše uvedeného nařízení v|ády

stanovené stavebním technickým osvědčením
sTo č. 060-038505 ze dne 6.12.2013 vyda| Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., pobočka Brno

. systém řízení výroby odpovídá přís|ušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby ýrobky uváděné na tň
splňovaly poŽadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické
dokumentaci pod|e $ 4 odst' 3 výše uvedeného nařízení v|ády.

Nedí|nou součástí tohoto certifikátu je protoko| o rnýs|edku certifikace č. 060-038506 ze dne 12.12'2013, kteý
obsahuje závéry zjišťování, ověřování a výs|edky zkoušek, zák|adní popis a popÍ. zobrazení certifikovaného
výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.
Tento certifikát zůstává v p|atnosti po dobu, po kterou se poŽadavky stanovené ve stavebním technickém
osvědčení, na které by| uveden odkaz, nebo ýrobní podmínky v místě výroby či systém řízení uýroby výrazné
nezmění.
Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 mésíců doh|ed nad řádným fungováním systému řízení
výroby v místě uýroby, odebírá worky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda v|astnosti
ýrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení pod|e ustianovení $ 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení

osoba odpovědná za správnost tohoto
,/ 11 ,/lí . 2  .  / ,  , /
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Brno, 12. prosince 2013 Ing. Miroslav Procházka
ástupce vedoucího Autorizované osoby 204
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