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Autorizovaná osoba 227

cERTl Fl KÁT VÝRoBKU
é. 227lCial2020I0083

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

potvzuje, že u stavebního výrobku:

Přezkoumala PodkladY Předložené výrobcem, provedla poúteční zkoušku typu r4ýrobku na vzorku, provedla pocateční
Prověrku v místě rnýrobY a Posoudila systém,řízení výroby a zjistila, že uvedený v,ýrobek splňuje technické požadavky
stanovené urČenými normami Čsru rru 817, ČSN 1371oo atechnickýmipředpisy --zákonem č.258t2ooo Sb. v platném
znění a vyhláškou ó,40912005 Sb., které souvisejí se základními požadavky.

Autorizovaná osoba zjistila, Že systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje,
abY qýrobkY uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými technickými předpisy a určenými normari
a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou souČástí tohoto certifikátu je protokol ó.227-P5a-20-0o83 ze dne 09.o3.2o20, ktený obsahuje závéry zjišťování,
ověřování a výsledkY zkoušek, základni popis a popř. zobrazení certiíikovaného rnýrobku neinytne pró ;eno io'eniiRraci.

Tento certifikát zŮstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v určených normách a technických
PředPisech, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízéní r4ýroby výrazně nezméní.
Autorizovaná osoba 227 provádí nejméně 1x za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby
v místě uýrobY Podle ustanovení § 5a výše uvedeného nařízeni vlády. Pokuď autoriŽovaná osoba zjistí nedosiatký,
je oprávněna zrušit, nebo změnit tento certifikát.
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V Praze dne 09.03.2020
K:0413216
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Vodovodní baterie pákové řady ,,VICTOR!A''
výtokové armatury pro vnitřní vodovody nebo zařizení na zásobování vodou
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