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Authorised Body, Notified Body, Certification Body,

v 3048

Autorizovaná osoba 212

autorizace č. 35/2006 ze dne 01.09.2006
vydává
a

CERNFIKAT\trROBKU
č. Ao21

2l

C5al2017 10057 lz

V souladu s ustanovením $ 5a nařízenívlády č. 16312002 Sb.' kteým se stanovítechnicképoŽadavky
na vybrané stavebnÍ výrobky, ve znění nařÍzení vlády ě. 31212005 Sb' a nařÍzení vlády
č.21512016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, Že u stavebních výrobků:
Název výrobku:
Výrobce:

Hliníkovézasklené nenosné stěny (resp' hllníková okna
s pevným zaskIením} s poŽární odolností, systém PoNzlo PE 78El
KRESPO, s.r.o.
Struhlovsko 2'l8, Hranice lV-Drahotuše, 753 61 Hranice

lČ:

19014007

Místo výroby:

KRESPO, s.r.o.
Struhlovsko 218, Hranice lV-Drahotuše, 753 6í Hranice

přezkoumala podklady předloŽené výrobcem, provedla počátečnÍzkouŠku typu výrobku na vzorku,
provedla počátečnÍprověrku v místě výroby, posoudila systém řízenívýroby a zjistila, Že

o

uvedený výrobek splňuje poŽadavky souvisejícíse základními poŽadavky výše uvedeného
nařízení vlády stanovené určenými normami / stavebním technickým osvěděením / technickými
předpisy:

sTo-2017-0061/z ze dne 07.06.2017 vydané Autorizovanou osobou č,. 212

.

30.06.2020

s

platností do

systém řÍzenÍvýroby odpovídá přísluŠnétechnické dokumentaci a zabezpeČuje, aby výrobky
uváděné na trh splňovaly poŽadavky stanovené shora uvedenými urěenými normami / stavebním
technickým osvědčením/ technickými předpisy a odpovídaly technické dokumentaci podle $ 4
odst. 3 výŠeuvedeného nařízenívlády.
Nedílnou součástÍ tohoto certifikátu je protokol ě. Ao21aPc5a/2017/0057/z ze dne 07.06.2017, kteý
obsahuje závěry zjiŠt'ování,ověřování a výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku
nezbytné pro jeho identifikaci.
Tento certifikát byl poprvé vydán 07.06.2017 azústává vplatnosti po dobu, po kterou se poŽadavky
stanovené v určených normách / ve stavebním technickém osvědČení/ techhických předpisech, na
které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby Ói systém řízenívýroby výrazně
nezměnÍ nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruŠí.
Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsícůdohled nad řádným fungováním
systému řízení výroby u výrobce a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídajíurčeným normám'
technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčenípodle ustanovení $ 5a odst. 3 výše
uvedeného nařízení vlády. o vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá
výrobci.
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Ve Zlíně dne 07.06.2017
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