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Rozhodnutí o autorizaci é.32/2006 ze dne 31.8,2006

Autorizovaná o*oba227

GERTlFlKAT vYRoBKU
é. 227lC5al201510475

V souladu s ustanovením § 5a nařízení vlády č. 16312002 Sb,, kteným se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky, ve znění nařizení vlády č. 31212005 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

název výrobku:

určené použití:

vtýrobce:

výrobní závod:

Výtisk číslo: 1

Místo a datum vydání:

V Praze dne 07,12.2015

K:15294

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počátečnízkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém
řízení výroby a zjistila, že uvedený výrobek splňuje technické požadavky stanovené určenými normami ČSru rru 1253-1
(podlahové vpusti a střešní vtoky - podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně
50 mm), Čsn rN 1253-4 (podlahové vpusti a střešnívtoky - víčka a vtokové mřížky) a ČSn rru 274-1 (odpadové
armatury pro zařizovací předměty), které souvisejí se základními požadavky.

Autorizovaná osoba zjistila, že systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby
výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými technickými předpisy a určenými normami
a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol č, 227-P5a-15-0475 ze dne 07.12.2015, ktený obsahuje závěry zjišťování,
ověřování a výsledky zkoušek, základni popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v určených normách a technických
předpisech, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazné nezmění.

Autorizovaná osoba 227 provádí nejméně 1x za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby
v místě výroby podle ustanovení §5a výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je
oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

,,Odpadové armatury" (odpadové ventily, sifony,
podlahové vpusti, střešní vtoky včetně příslušenství
(- specifikace viz protokol)

odvod čisté nebo mírně znečištěné odpadní vody, připojení zdravotně
technických předmětů (vany, WC, umyvadla, .,,) na připojovací potrubí vnitřní
kanalizace
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