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AUTORIZOVANÁ OSOBA Č. 224
Institut pro testování a certifikaci, a. s., tř. T. Bati 299, Louky,
763 02 Zlín, Česká republika
Rozhodnutí o autorizaci č. 2/2014 ze dne 10. března 2014

CERTIFIKÁT VÝROBKU
Č. 19 0287 VIAO
V souladu s ustanoveními 5, odst. 2, nařízení vlády Č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické poža
davky na vybrané stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády Č. 312/2005 Sb. a Nařízení vlády
Č. 27 5/2016 Sb. (NV 163), Autorizovaná osoba Č. 224 potvrzuje, že u stavebního výrobku

Trubky Ultra Helíx z materiálu PE-HD nebo PP spirálovitě ovíjené
PP profilem, spojované pomocí pryžového těsnění nebo s integrova
ným elektrosvařovacím spojem, pro beztlakové kanalizační přípojky
a stokové sítě uložené v zemí, DN 600 DN 2500, SN 4 SN 16
—

—

dodávaného na trh společností

Plastika Pipes Trade, s. r. o.
Jihlavská 823178, 140 00 Praha 4, Česká republika
DIC: CZ63996219
z místa výroby

Frank 8 Krah Wickelrohr GmbH
Dieselstrasse 11, 61200 Wölfersheim, SRN
Kaczmarek Malewo Spólka Jawna
Malewo 1, 63-800 Gostyň, Polsko
přezkoumala předložené podklady, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila způ
sob kontroly výrobků a zjistila, že uvedený výrobek splňuje základní požadavky nařízení vlády, konkretizo
vané ve stavebním technickém osvědčení č. STO AO 224— 96012019.
Autorizovaná osoba Č. 224 zjistila, že způsob kontroly výrobků odpovídá příslušné technické dokumentaci
a zabezpečuje, aby výrobky dodávané na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním
technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle 4, odst. 3, NV 163.
Certifikát byl vydán na základě Závěrečného protokolu č. 793501749i20i9 ze dne 18. 6. 2019, který ob
sahuje závěry zjišťování a ověřování, výsledky zkoušek a základní popis výrobku, nezbytný pro jeho iden
tifikaci.
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 výro
by či způsob kontroly výrobků výrazně nezmění.
Autorizovaná osoba č. 224 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kon
troly výrobků, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich
uje, zda vlastnosti výrobku odpoví
dají stavebnímu technickému osvědčení podle
5, výše uvedeného nařízení vlády.
Pokud autorizovaná osoba č. 224 zjistí nedostat
změnit tento certifikát.
—
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