
!Ir
TECHNICKÝ A:ZKlJŠE:BNl ÚSTAV STAV.E!SNfPRAHA,.s~p.

Te.chnical andT~stlnstitute for Constructions Prague., .
. Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Ins~kční orgán

Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Certiříěation Body, tnspectíon-Body

Autorizovaná osoba 20tJ podle rozhOdnutiÚNMZ č.-2·8/1999.
Pobočka 0200 - České Budějovice ..
• o vydává . '.

podle ustanpvení~§ 10 zákona G,. 22/19~7Sb., o techniékých požadavctčh na výr6b~y ao zrněně'adoplněnl
některýchzákonů, a § 5 nařízení vlády č. '178/1997 Sb., ve znění nařízen] vlády č.81/1999 Sbírky zákonů

O' .' " ., - '. • -' České republiky - .....

IÁ
( Č. 020-005961 )

DŘEVĚNÉ STĚNOVÉ DíLC.E pro dřevosystém.stavby ZN

typ 1varianta: dřevěné stěnové dllce vnitřní avnější
pro rodinný dům konstr. systému ZN
žadateli:

Zdeněk Novotný - stavební společnost· E K O S T A V Novotný s.r,o,

IČ:
adresa:
výrobna:

24742179
, Plzeňska 1270/97, Praha 5, 150 00 .
'o Hluboká nad Vltavou

. Autoj'j~ovaná osoba 204 t!mtoc~rtjfik~tem osvědčuje, že:
• u ~z(jrku předmětnéhovýropku'zjistila shodu jeho vlastnost' se iákladními požadavky

n~nzení vl~dy Č. 178/1997Sb., ve znění nařízení vládý č. 81/1~~9 Sb. kontqetizovanýmI '"
štavebnfm technickýní osvědčeřrím Č. 020-005958, vydaným TZúS Praha, s.p., pobóČkóu

..České Budějovice dne 22. 4.2002, s platnosti do 30.4. 2005
• systém jakosti výrobce-odpovídá technické dokumentaci a.zebezpečule, aby výrobky

uváděné na trh odpovídaly technické .specifikaci;

Tento certifikát je vydán na iákl<;ldě.protokolu o certífikaci výrobku Č. 020-005960 ze dne ?3. ."
dubrifr2002 vydaného TZÚS Praha, s. p. - pobočkou České Budějoviee, který se předává.
žadateli, Protokol obsahule závěry ~i~ťování a podmínky platnosti certifikátu.
Certifikát se vydává pro účely VYQáníprohlášení žadatele o shodě výrobku s výše uvedenými
teGhnickými předpisy. ~ - . o

Certifikát má 1 přílohu (1 strana}, která je nedílnou součástí certifikátu.

Osoba odpovědná za správnost tohQto certifikátu:
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zástup'ce VeOoucíhq autofizované ~ó!>y
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Č.,BudějoviCe 23. 4. 2002
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