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CERTIFIKÁT VÝROBKU 
č. 204/C5a/2009/080-015252 

V souladu s ustanovením § 5a naŕízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve znení naŕízení vlády č. 312/2005 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku 

Protipožární revízni dvíŕka typu El230/ EW30, EI^O 
jednokrídlová otočná plná revízni dvíŕka o celkových rozmérech 600 x 650 mm (šírka x výška). 
Jsou určená pro uzavírání instalačních šachet bytových domú, kde slouží jako požární uzávery 

s klasifikací požární odolnosti podlé ČSN EN 13501-2:2004 El230/ EW30, Eli30. 
Konstrukce uzáveru jsou druhu DP1 (podlé ČSN 730810). 

IČ: 
Adresa: 
Výrobná: 
Adresa: 
Zákazka: 

Zadatel - výrobce: 
Miloš Kríž 

67190898 
Česká Lhota 17, 373 48 Dívčice 
Česká Lhota 
Česká Lhota 17, 373 48 Dívčice 
Z080090169 

pŕezkoumala podklady predložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila 
systém ŕízení výroby a zjistila, že 

• uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky vyše uvedeného naŕízení vlády 
stanovené stavebním technickým osvedčením: 
STO č. 080-015250 ze dne 18. června 2009 

• systém ŕízení výroby odpovídá príslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uvádéné na trh 
splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvedčením a odpovídaly technické 
dokumentaci podlé § 4 odst. 3 vyše uvedeného naŕízení vlády. 

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku certifikace č. 080-015251 ze dne 22. června 2009, 
který obsahuje závery zjišfování, overovaní a výsledky zkoušek, základní popis a popŕ. zobrazení certifikovaného 
výrobku nezbytné pro jeho identifikaci. 

Tento certifikát zústává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém 
osvedčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místé výroby či systém ŕízení výroby výrazné 
nezmení. 

Autorizovaná osoba provádí nejméné jedenkrát za 12 mésícú dohled nad radným fungovaním systému ŕízení 
výroby v místé výroby podlé ustanovení § 5a vyše uvedeného naŕízení vlády. Pokud autorizovaná osoba zjistí 
nedostatky, je oprávnená zrušit nebo zménit tento certifikát. 
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Osoba odpovédná za správnost tohoto ce 

Praha, 22. června 2009 Ing. Jaroslav Urban 
zástupce vedoucího autorizované osoby 204 
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