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CERTIFIKAT VYROBKU
č. Ao209lc5l2020l182

V souladu s ustanovením 5 5 nařízení vlády č' L63l2002 Sb', kteým se stanoví technické požadavw na vybrané
stavební ýrobky, ve znění nařízení vlády č. 31212005 Sb. a nařízení vlády č. 2L5l2016 Sb., autorizovaná osoba
potvrzuje, že u stavebního ýrobku:

Požární uzávěr:

H!iníkové dveře jednokřídlové a dvoukřídlové, otočné, plné, zasklené, s pevně zasklenými bočními díly
a nadsvětlíkem, systém PoNzIo PE78EI

Výrobce:
KRESPO, s.r.o.

Struhlovsko 218, Hrlnice-IV-Dr;ni:"*' 7ss 6L Hranice

Ičo: 19o14oo7

Místo rnýroby:
KRESPO, s.r.o.

Struhlovsko 218r Hranice lV-rt:lll;|"*,7s3 6t Hranice

Ičo: 19o14oo7

přezkouma|a podklady předložené ýrobcem, provedla počáteční zkoušku ýpu ýrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku

v místě ýroby, posoudila systém řízení rnýroby a zjistila, že

. uvedený ýrobek splňuje požadavky související se základními požadavky rnýše uvedeného nařízení vlády stanovené určenými
no'maňi, íavebnÍ.rr teónnickým osválčenÍ"nj

sTo č. 209-182-20 ze dne 26.o8.2020 vydané Autorizovanou osobou č. 209 s platností do 31.08.2025

Jedná se o následující vlastnosti:

l vlastnost , Technický předpis l

l - soutíliteprlq!ú'u teplá _ 
čslt 73 o54Ó-ž
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xlaJmrácé / noanota
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E 60-C0/ Elz6o-C0 / EW 60-C0

DPl

. systém řízení ýroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby ýrobky uváděné na trh splňovaly
poŽadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické
dokumentaci podle $ 4 odst. 3 ýše uvedeného nařízení vlády.

Certifikát je vydán na základě Protokolu o certifikaci č. Pc - t82 _ 20 ze dne 26.08.2020, ktený obsahuje závěry zjišťování,
ověřování a rnýsledky zkoušek, základní popisa popř. zobrazení certifikovaného {robku nezbytné pro jeho identifikaci'

Tento certifikát byl poprvé vydán 26.08.2020 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se poŽadavky a podmínky stanovené
v určených normách, stavebním technickém osvědčením, na které byl uveden odkaz, nebo ýrobní podmínky v mÍstě ýroby
či systém řízení ýroby ýrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba nezmění nebo nezruší tento ceftifikát'

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení rnýroby u ýrobce,
odebír.á vzorky ýrobků v místě ýroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda Vlastnosti rnýrobku odpovídají určeným normám,

stavebnímu techn|ckému osvědčení podle ustanovení 5 5 odst. 4 rnýše uvedeného nařízení vlády. o vyhodnocení dohledu vydá

autorizovaná osoba zprávu, kterou předá ýrobci.

Zlín,26' srpna 2020
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