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CERTIFIKÁT VÍNOBKU
ö. 2041 c512017 107 0-0521 1 1

Vsouladu s ustanovením $ 5 naiízenívlády ê.16312002 Sb., ktenfm se stanoví technické poZadavky na vybrané
stavební u.irobky, ve znèní naíizeni vlády ð. 31212005 Sb. a naiízení vlády ö.21512016 Sb., autorizovaná osoba
potvzuje, Ze u stavebního vrfrobku

SvaÍované v¡iztu2né prvky
typ: AVI-DE

(ldentifikaðní znak vfrobny: l/5)

vfrobce:

AVI-AIpenländische Veredelungslndustrie Ges.m.b.H.
UID: 4TU71305116
adresa: Gustinus-Ambrosi-Straßel-3,4-8074,Raaba,Austria
ufrobna: AV|-Alpenländische Veredelungslndustrie Ges.m.b.H.

Gustinus-Ambrosi-Straße 1 -3, A-807 4, Raaba, Austria
zakázka: 2:070110583

pÍezkoumala podklady piedlo2ené vr.irobcem, provedla poðáteÕní zkouðku typu vfrobku na vzorku, vykonala
poðáteðní provérku v mistè vfroby, posoudila systém iízení vfroby a zjistila, åe

. uvedeny vfrobek splñuje poZadavky související se základními poZadavky vfðe uvedeného naiízení vlády
stanovené stavebnim technickfm osvèdöenim:

STO ö. 070-052108 ze dne 13.03.2017 vydané autorizovanou osobou 204 s platností do 30.03.2020

. systém iízení vfroby odpovídá piíslu5né technické dokumentaci azabezpeöge, aby v'.irobky uvádéné na trh
splñovaly po2adavky stanovené shora uvedenfm stavebním technickfm osvèdöením a odpovídaly technické
dokumentaci podle $ 4 odst. 3 vfðe uvedeného naiízenívlády.

Nedílnou souöástí tohoto certifikátu je protokolo vfsledku certifikace virobku ð. 070-052109 ze dne '17.03.2017,
kterf obsahuje závèry zjiStování, ovéiováni a vfsledky zkou5ek, základní popis a popi. zobrazení certifikovaného
vfrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 20.03.2017 a zústává v platnosti po dobu, po kterou se poZadavky stanovené ve
stavebním technickém osvèdðení, na které byl uveden odkaz, nebo vr-irobní podmínky v místé n'froby ði systém
iízení vfroby vtiraznè nezméní nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmëni nebo nezruðí.

Autorizovaná osoba provádí nejméné jedenkrát za 12 mésícù dohled nad iádnfm fungováním systému iízení
vfroby u vt-irobce, odebírá vzorky vr¡?robkú v mistè vr.iroby, provádi zkou5ky vzorkü v'frobku a posuzuje, zda
vlastnosti v'.irobku odpovidají stavebnímu technickému osvèdöeni podle
naiízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu,

Osoba odpovèdná za správnost tohoto certifikátu:

ustanovení $ 5 odst. 4 viðe uvedeného
kterou piedá

RazÍtko autorizované osoby 204

Ostrava, 20. bfezna 2017
204

lng. Vojtèch Sebek
zástupce vedoucího autorizované
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Autorizovaná osoba ö,.204 podle rozhodnutí ÚNMZö.5t2017
Poboöka 0700 - Ostrava

podle ustanovení zákona é.2211997 Sb., o technickfch poZadavcích na vfrobky
a o zmèné a doplnèni nékterfch zákonú, ve znèní pozdèjðích pfedpisù, a $ 5 naiizeni vlády ð. 16312002 Sb., ve znèní naÍizení

vlády ö. 31212005 Sb. a naiízeni vlády ö. 215/2016 Sb.
vydává

ROT,Id¿OrlX{UTi
ö.070 -052110

o zruöe n í ce rtif i kátu õ. 20U Cãl 201 1 I 07 0 -042932

na vfrobek:

Svaiovan é vfztuåné prvky
typ:AVI-DE

ldentifikaëní znak vf robny: I 15

drZitele certifikátu:

AVI-AI pen länd ische Veredel u n gs- I nd ustrie Ges. m. b. H.
lD: 4TU290172O2
adresa: Gustinus-Ambrosi-Straße 1-3, A-8074, Raaba, Austria
qfrobna: AVI-Alpenländische Veredelungs-lndustrie Ges.m.b.H.
adresa: Gustinus-Ambrosi-Straße1-3,4-8074,Raaba,Austria
zakázka: 2470110583

Odúvodnëní:
Autorizovaná osoba ë,.204 ruËí certifikát z dúvodu zmëny skuteönostl, za ktenich byl certifikát vydán:

o z dúvodu zmény lD drZitele certifikátu bylo vystaveno nové Stavebnf technické osvédöeni
ð. 070-052108

o púvodn I certifikát ë,. 2041C512011 1070-042932 ze dne 31 . ledna 201 2 bude zru5en a bude vydán
certifikát novi zohledilující vfðe uvedenou skuteðnost

Toto rozhodnutíje vydáno na základè Protokolu o vfsledku certifikace virobku ð. 070-052109 ze dne
17.blezna 2017 vydané TZUS Praha, s. p. - poboðkou Ostrava, která se ptedává drZiteli certifikátu.
Zpráva obsahuje zâvëry zji5tování a visledky zkou5ek.

Pouðení:
Proti tomuto rozhodnutí lze uplatnit pisemné námitky u lZÚS Praha, s.p. do 15 dni ode dne doruðení. Podané
námitky nemají odkladnf úöinek.

Osoba odpovëdná za správnost tohoto rozhodnutí

Razítko autorizované osoby 204

Ostrava, 20. biezna 2017 lng.
vedoucího autorizované 204
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