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AUToRlzovANÁ osoBA 2o9
Rozhodnutí o uďěle*rí autorizace č. o6/2o{7, vydané Úruruz dne'!. února 2o't7

GERTIFIKAT VYROBKU
č. Ao209lc5l2020/183

V souladu s ustanovením $ 5 nařízení vlády č. 16312002 Sb., kteým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební ýrobky, ve znění nařízení vlády č' 3L2/2005 Sb. a nařízení vlády č. 2L5l20I6 Sb., autorizovaná osoba
potvrzuje, že u stavebního ýrobku:

Hliníkové okno s pevným zasklením s požární odolností, systém PoNzIo PE78EI

Výrobce:
KRESPO, s.r.o.

Struhlovsko 2 18, H raniceJV-Dr;l;j"*, 7 53 6t H ra nice

ICO:19014007

Místo výroby:
KRESPO, s.r.o.

struhlovsko 218, Hqnice_rv-iffi 
!l;|"*, 

7s3 6t Hranice

Ičo: 19o14oo7

přezkoumala podklady předložené ýrobcem, provedla počáteční zkoušku ýpu ýrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku

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

. uvedený ýrobek splňuje poŽadavky související se základními požadavky ýše uvedeného nařízení vlády stanovené určenými
normami, stavebním techniclcým owědčením:

sTo č. 209-183-20 ze dne 26.08.2o20 vydané Autorizovanou osobou č' 209 s platností do II.09.2022

Jedná se o následující vlastnosti:

f- ''-Tgc]rrysry"řeqpic ] t<lasjÍ!!n991!od' s!! i

Čsru eru 13501-2 É aE , =e^ ' El 2^ / Er ,'EtÉt A^ ! El A^ t Et
sTo209_183-20 ] ÉL5 l E30/ EI30 l É|4slEÍ6o / EI60/ EI90 l Elt2o 

i

I

Vlastnost

i csN 73 0810

. systém řízení r4iroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby Wrobky uváděné na trh splňova|y
požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické
dokumentaci podle $ 4 odst. 3 rnýše uvedeného nařízení vlády.

Certifikát je vydán na základě Protokolu o certifikaci č' Pc - 183 - 20 ze dne 2:6.08.2020, kteý obsahuje závěry zjišťování,
ověřování a rnýsledky zkoušek, základní popisa popř. zobrazení certifikovaného ýrobku 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 owědčením, na které byl uveden odkaz, nebo ýrobní podmínky v místě ýroby
či systém řízení ýroby qirazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba nezmění nebo nezruší tento certifikát.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení uiroby u ýrobce,
odebíra vzorky ýrobků v místě rniroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám,
stavebnímu technickánu osvědčení podle ustanovení $ 5 odst. 4 ýše uvedeného nařízení vlády. o vyhodnocení dohledu vydá
autorizovaná osoba zprávu, Kerou předá ýrobci.
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