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Insti tut pro testován i a certifikaci , a. s., tř. T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín,
Česká republika

Rozhodnutí o autorizaci Č. 2120 14 ze dne 10. března 2014
•

CERTIFI KÁT VÝ ROBKU
Č. 140270 V/AO/c

V soulad u s ustanovenimi §5a Nařízen i vlády č . 163/2002 Sb., kterým se stanovi technické požadavky
na vybrané stavebnl výrobky, ve zn ěn í Nařizen i vlády Č . 312/2005 Sb., Autorizovaná osoba Č . 224 po
tvrzuje , že u stavebnlho výrobku

PP-Mega-trubky se strukturovanou stěnou z polypropylenu
pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemí,
DN/ID 100 - DN/ID 1200, SN 8, SN 10, SN 12, SN 16
PP-Mega-tvarovky DNIID 100 - DN/ID 1200, SN 8, SN 12, SN 16

uváděného na trh výrobcem

Bauernfeind GmbH
Gewerbepark 2, 4730 Waizenkirchen, Rakousko
VAT No.: ATU 64502238

z mista výro by
Bauernfeind GmbH
Gewerbepark 2, 4730 Waizenkirchen, Rakousko

Vyáno ve Zlíně : 02-05-2014

Změna cl : 10-12-2014
(Nahrazuje certifikát Č . 14 0270 V/AOlb ze

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počátečn í zkoušku typu výrobku na vzorku a
posoudila systém řizen i výroby a zjisti la, že uvedený výrobek splňuje základni požadavky nařízen í vlá
dy, konkret izované v určené normě ČSN EN 13476-3 a ve stavebn im techn ickém osvědčen í

Č. STO-A0224-643/2014/c.
Autorizovaná osoba Č. 224 zjistila, že systém řízeni výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci
a zabezpečuje , aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným staveb
nim techn ickým osvědčenim a odpovidaly technické dokumentaci podle §4, odst. 3.
Certifikát byl vydán na základě Závěrečného protokolu Č. 793501368/2014 ze dne 10. 12. 2014, který
obsahuje závěry zjišťcvánl a ověřován í , výsledky zkoušek a základní popis výrobku, nezbytný pro jeho
identifikaci.
Tento Certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v technických předpi

sech nebo stavebním technickém osvědčení, na kterě byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky
v místě výroby či syst ém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba Č. 224 provádí nejméně jedenkrát za 12 m éstc ů dohled nad řádným fungovánim
systému flzenl výroby v mlstě výroby podle ustanoven í §5a výše uvedeného naflzení vlády. Pokud au
torizovaná osoba Č. 224 zjisti nedostatky,.jeop'rávněna zrušít nebo změnit tento certifíkát.
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