
§
vÝzxunnruÝ úsrnv pozennnícH sTAvEB . cERTlFlKAčruí spolEčNo§T, s.no.
Oznámenýsubjekt Certifikačníoryánff;1fii!;trl,,:fflfr7;ffi',lffi.?systémymanagementu Zkušebnílaboratoř

Autorlzovaná osoba227

GERTlFlKAT VYRoBKU
é. 227lC5al2018l0120

V souladu s ustanovením § 5a nařizení vlády č. 16312002 Sb., kteqým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební uýrobky, ve znění nařízení vlády č. 31212005 Sb. a nařízení vlády č. 21512016 Sb., autorizovaná osoba

pofuzuje, že u stavebního vtýrobku:

název výrobku: Vodovodní pákové baterie řady ,,MURRAY,
AMUR, TlGRls"
výtokové armatury pro vnitřní vodovody nebo zařízení na zásobování vodouurčené použití:

uýrobce:

uýrobní závod:

Slezák - RAV CZ s.r.o.
Příěná 1217l1b,779 00 Olomouc, Hodolany

Slezák - RAV CZ s.r.o.
Příěná 1217l1b,779 00 Olomouc, Hodolany

lčo:258 79715

lčo:258 79715

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu v,ýrobku na vzorku, provedla poéteční
prověrku v místě qýroby a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že uvedený rnýrobek splňuje technické požadavky
stanovené urČenými normami Čsru eru 817 a ČsN 13 71oo atechnickými preopisy -'zákonem č. 258/2oo0 sb,
v platném znění a vyhláškou č. 409/2005 Sb., které souvisejí se základními požadavky.

Autorizovaná osoba zjistila, že systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje,
aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými technickými předpisy a určenými normami
a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. (3).

Nedílnou souústí tohoto certifikátu je protokol é.227-P5a-16-0386 ze dne 30.08.2016 a dodatek protokolu o certiíikaci
Č. 227,P5a-16-0386/1 ze dne 16.04.2018, které obsahuji závéry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základni
popis a popř, zobrazení certifikovaných uýrobků nezbytné pro jejich identiíikaci.

Autorizovaná osoba 227 provádí nejméně 1x za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení v,ýroby
v místě uýroby podle ustanovení § 5a yýše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky,
je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Tento certifikát ruší a nahrazuje certifikát č.227lC5al201610386 vydaný dne 3í.08.2016.

Výtisk ěíslo: 1

Místo a datum vydání:

V Praze dne 16.04.2018
ředitel Autorizované osoby 227
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