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CERTIFIKÁT VÝROBKU
Č. 15 0240 VIAÓIc

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. 21 5/2016 Sb. (NV 163), Autorizovaná osoba Č. 224 potvrzuje, že u stavebního výrobku

Systém Ultra Cor — trubky a tvarovky se strukturovanou stěnou z poly
propylenu (PP), DN 250 — DN 1000, SN 12 a DN 250 — DN 600, SN 16
pro beztlakové kanalizační systémy a stokové sítě uložené v zemi

uváděného na trh společností

Elmo-Trade s. r. o.
Jihlavská 823178, 140 00 Praha 4, Česká republika
DIC: CZ63996219

z místa výroby

trubky
Plastika pipes s. r. o., Novozámocká 222C, 949 05 Nitra, Slovenská republika
trubky DN 800, DN 1000
Kaczmarek Malewo Spólka Jawna, Malewo 7, 63 800 Gostyři, Polsko
tvarovky
Plastika, a. s., Novozámocká 222C, 949 05 Nitra, Slovenská republika

přezkoumala předložené podklady, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila způsob
kontroly výrobků a zjistila, že uvedený výrobek splňuje základní požadavky nařízení vlády, konkretizované
ve stavebním technickém osvědčení Č. STO — AO 224 — 71 71201 5lc.
Autorizovaná osoba Č. 224 zjistila, že způsob kontroly výrobků odpovídá příslušné technické dokumentaci
a zabezpečuje, aby výrobky dodávené na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním
technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle 4, odst. 3, NV.
Certifikát byl vydán na základě Závěrečného protokolu Č.79350171712019 ze dne 5. 2. 2019, který obsahu
je závěry zjišťování a ovětování, výsledky zkoušek a základní popis výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.
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 výroby
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, provád! jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají
stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovpí- .‚ výše uvedeného nařízení vlády. Pokud
autorizovaná osoba Č. 224 zjistí nedostatky, je změnit tento certifikát.
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