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AUToRlzoVANA osoBA é. 224

2,| Z|ín, česká repubtika
Rozhodnutí o autorizaci č. 30/2006 ze dne 30. srpna 2006

lnstitut pro testování a certifikaci, a. s., tř. T. Bati 299,764

CERTIFIKAT VYROBKU
č. 05 0496 V/Ao/a
V sou|adu s ustanoveními $5' odst. 2, nařízení vlády č. 16312002 Sb., kteným se stanoví technické
poŽadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění Nařízení v|ády č. 31212005 Sb., Autorizovaná
osoba č- 224 potvrzuje, Že u stavebního výrobku

Trubky a tvarovky z polypropylénu PP.H a PP.R,
sDR 7,4 aŽ SDR 41' d 10 mm aŽ d 1000 mm
pro tlakové rozvody pitné Vody a teplé užitkovévody
uváděného na trh spo|ečností

SIMONA.PLASTICS CZ, s. r. o.

Zděbradská70,251
D|Č: CZ64574938

0,|

Říčany. JaŽlovice, Česká republika

z místa výroby

SIMONA AG

Teichweg 16, D-55606 Kirn, SRN
přezkoumala podk|ady předloŽené výrobcem, provedla počáteČnízkouškutypu výrobku na vzorku a
posoudila způsob kontroly výrobků dovozcem a zjisti|a, Že uvedený výrobek sp|ňuje základní
poŽadavky nařízení vlády, konkretizované ve stavebním technickém osvědčení č. sTo _ Ao 224 _
1956/2005/a.

Autorizovaná osoba č. 224 zjisti|a, Že způsob kontro|y výrobků dovozcem odpovídá přís|ušnétechnické dokumentaci a zabezpeÓuje, aby výrobky uváděné na trh splňova|y poŽadavky stanovené
shora uvedeným stavebním technickým osvědčenÍma odpovída|y technické dokumentaci podle $4,
odst. 3.
Nedí|nou součástítohoto Certifikátu je Závěrečný protoko| č. 793500696/2008 ze dne 2. 6. 2008,
ktený obsahuje závěry zjišťovánía ověřování, výs|edky zkouŠek azák|adní popis výrobku, nezbytný
pro jeho identifikaci.

Tento Certifikát zŮstává v platnosti po dobu, po kterou se poŽadavky stanovené v technických
předpisech nebo stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobnÍ podmínky v místě výroby čizpŮsob kontroly výrobkŮ dovozcem výrazně nezmění.
Autorizovaná osoba č' 224 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsícŮ dohled nad řádným fungováním kontroly výrobkŮ u dovozce, odebírá vzorky výrobkŮ, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda
vlastnosti výrobku odpovídajístavebnímu technickému osvědčenÍ podle ustanovení $5, odst. 5'
výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizpvaná osoba č' 224 zjistí nedostatky, je oprávněna
zrušit nebo změnit tento certifikát'
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