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AUTORIZOVANÁ OSOBA Č. 224

Institut pro testováni a certifikaci, a. s., tř. T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín,
Česká republíka

Rozhodnutí o autorizaci é. 212014 ze dne 10. března 201 4

CERTIFIKÁT VÝROB KU
č. 14 0487 V/AO/b

V souladu s ustanovenimi § 5a nařízen i vlády Č . 163/2002 Sb., kterým se stanov i technické poža
davky na vybrané stavební výrobky , ve zněn í nařízen i vlády Č. 312/2005 Sb., Autorizovaná osoba
Č. 224 potvrzuje , že u stavebního výrobku

Trubky PP-Glatt z polypropylenu (PP) pro beztlakové kanalizační

přípoj ky a stokové sítě uložené v zemí,
ON/OD 110 - ON/OD 630, SN 8, SN 12, SN 16
a tvarovky PP-Glatt, ON/OD 110 - ON/OD 630, SN 8, SN 16

uváděného na trh výrobcem

Bauernfeínd GmbH
Gewerbepark 2, 4730 Wa izenkirchen, Rakousko
VAT No.: ATU 64502238

z mista výroby
Bauernfeind GmbH
Gewerbepark 2, 4730 Waizenkirchen, Rakousko

přezkoumala podklady předložené výrobcem , provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a
posoudil a systém ř ízen l výroby a zjistila, že uvedený výrobek splňuje základní požadavky nařizení

vlády, konkretizované v určené normě ČSN EN 1852-1 a ve stavebn ím techn ickém osvědčení

Č . STO - AO 224 - 665/2014/b .
Autorizovaná osoba Č. 224 zjistila , že systém řízeni výroby odpovídá příslušné technické dokumen
taci a zabezpečuje , aby výrobky uváděné na trh spl ňovaly požadavky stanove né shora uvedeným
stavebnim technickým osvědčením a odpoví daly technické dokumentaci podle § 4, odst. 3.
Certifikát byl vydán na základě Závěrečného protokolu Č. 793501369/20 14 ze dne 10. 12. 2014,
který obsahuje závěry zjišťováni a ověřováni , výsledky zkoušek a základní popis výrobku , nezbytný
pro jeho identifíkaci.
Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v technických pfed
pisech nebo stavebnlm technickém osv ěd čeni, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmlnky
v místě výroby tí syst émfízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba t . 224 provádl nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad fádným fungová 
ním systému ffzení výroby v místě výrobYjodle. uS!,anovenl § 5a výSe uvedeného nafízenl vlády.
Pokud autorizovaná osoba č , 224 zjisti nédq§tatky.'jf~/O'Wávněna zrust: nebo změnit tento certifikát.
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