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V souladu s ustanovením 5 odst, 2 naíizenívlády č. 163t2OO2 Sb., kterlim se stanoví technické PoŽadavkY na

vybrané stavební vlirobky,-ve znénínaŤízenívlády č. 312l2OO5 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, Že u stavebniho

v

robku

Vyrobek
Spojky betoná skévyztužeLENTONG'@ 10

- 40

mm

žadatel:

FlLlNGER, á.s.
lC:

adresa:
vyrobce:
adresa:
vyrobna:

2503024B
U Stadionu 11l14, 460 06 Liberec

ERlCo

Tilburg 5015 BG, Jules Werneweg 75, HOLLAND
Tilburg 5015 BG, Jules Werneweg 75,HOLLAND
Z0101 30 126

zakázka,.
predložené
dovozcem, provedla poČáteČnízkoušku typu vyrobku na vzorku a posoudila
podklady
p ezkoumala
způsob kontroly vyrobk u žadatele a zjistila, že
. uvedeny vyrobek splňuje požadavky související se základními požadavky vyše uvedeného na ízenívlády
stanovené stavebním technickym osvědčením:

STO č. 010-03

r

fias ze

dne 20.6.2013

u žadatele odpovídá p íslušnétechnické dokumentaci a zabezpeÓule, abY v robkY
uuaocne na trňsplňovaly požadavky stanovené shora uveden;im stavebním technick m osvědČeníma
odpovídaly technické dokumentaci podle 4 odst. 3 4iše uvedeného narízenívládY.

zp sob kontroly v robk

Nedílnou součásti tohoto certifikátu je protokol o v sledku certifikace Č.010-03'1706 ze dne 21 .6.2013, kterY
obsahuje závéry zjišťování, ově ování a v sledky zkoušek, základni popis a pop . zobrazenÍ ceňifikovaného
v robku nezbytné pro jeho identifikaci.
Tento certifikát zťrstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém
vYrazné
osvědčení, na které byl uveden odŘaz, nebo v;irobní podmínky v místě v roby ČizP sob kontrolY vl7robkri
nezmění.
robk u
Autorizovaná osoba provádi nejméně jedenkrát za 12 měsícti dohled nad ádn m fungováním kontrolY v
dovozce, odebírá vzorky vlirobŘ , prouaoi jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti vlirobku odpovídajístavebnímu
osoba
technickému osvědčení pool" uriánoveni 6 odst. 5 v še uvedeného na ízenívlády. Pokud autorizovaná
certifikát,
tento
změnit
je
nebo
zrušit
oprávněna
zjistí Íredostatky,
Osoba odpovědná za správnost tohoto ceriifikátu:
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