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Pobočka 0300 - 
'j=:o

CERTIFIKAT SYSTEMU RIZENI VYROBY
č. 204 l C6 1201 1 /030_04 51 48

Vsouladu s ustanovením $ 6 odst.2nařizeni vlády č' 16312002 Sb., kteqým se stanoví technické poŽadavky na
vybrané stavební výrobky, ve zněnÍ nařízení vlády č. 31212005 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, Že u stavebního
výrobku

Keramické stropní dílce cz-Jw
typ / varianta: CZ-JW 190 a CZ-JW 240

lÍ Dll((rrI' s.r.o
274 04 391
158 00 Praha 5, Puchmajerova 5
CZP STROPY, s.r.o.
274 04 391
282 01 Český Brod' Zahrady 1 165
Z.030110266

posoudila systém řízení výroby, ktený odpovídá příslušným technickým podkladům podle $ 6 odst. 1 písm' d) výše
uvedeného nařízení vlády, a zjistila, že
. systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly poŽadavky stanovené určeným

stavebním technickým osvědčením:

sTo č. 030_045í31 ze dne 2011-09-21 s platností do 2014-09-21
aodpovídalytechnickédokumentaci podleS4odst.3adokladuvystavenémupodle$6odst'1písm.a)o
výsledcích počátečních zkoušek typu výrobku na vzorku. Tímto dokladem je protokol ,,Úvodní zkouška typu
stropních keramických panelů CZ-JW 19" a ',Úvodnízkouška typu stropních keramických panelů Cz-Jw 14",
dokumenty vydané dne 2011-04-21.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č. 030-045147 ze dne
2011-09-23, ktený obsahuje závěry zjišťování a popis rr'ýrobku.

Tento certiÍikát zůstává v platnosti po dobu' po kterou se poŽadavky stanovené v určeném stavebním technickém
osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně
nezmění'

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 mésiců dohled
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igtí nedostatky,
nad řádným fungováním systému řízení
je oprávněna zrušit nebo změnit tento
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