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cERTIFIKÁT VÝRoBKU
č' 254-1l222ls5l2009

výrobce: HRANEX s' r. o'' provoz Bí|čice

Autorizovaná osoba ě'222 pod|e ustanovenís 5 odst' 2 nařízenIvlády č' 163/2002 sb'' Ve znění pozdějšÍch
q!e.d!]'su] k]erým se stanoví technjcké poŽadavky na Vybrané siavební Výrobky (dá|e jen nařízení V|ááy č.
163/2002 sb')' na zák|adě přezkoumánj podk|adů' předložených žadate|em, zkouŠek Vzorku (VŽoiků)
Výrobku a posouzení sysiému řízení Výroby Výrobce nebo zpúsobu kontroIy dováŽených Výrobků dovozcem,
VydáVá tento certifikát \,a/robkll

KoNSTRUKČNí DŘEVo NASTAVoVANÉ zU BoV|TÝM sPoJEM.

Tímto ce.tiíikátem výše uvedená autorizovaná osoba osvědčUje' Že uvedený Výrobek V rozsahu technlckých
požadavků souvisejÍcÍch se zák|adnírni požadavky pod|e pří|ohy č 1 nařízení V|ády č 163/2oo2 sb odpovídá
stavebnírnu technickému osvědčenÍ č' sTo.254-íl09 ze dne 30. Iistopadu 2009 a Že výrobcem je zajištěno
řádné fungování systérnu řÍzení Výroby nebo dovozcem je zaj]štěna řádná kontro|a VýrobkŮ'
Tenfo certifikát je Vystaven na zák|adě protokolu o certifikaci č. PcV.254.1/09 ze dne 30' |]stopadu 2009' Ve
kterérn jsou uvedeny závěry zjištbvání' ověřování a V'is]edkú zkouŠek' poprs a popř|padě zobrazení
certifikovaného Výrobku nezbýné pro jeho identiflkaci a podmínky platnosti ceť|ifikátu' Tento protoko] je
nedí|nou součástí tohoto certifikátu'

Tento cediíkát' jako doklad o shodě Výrobku s technickými požadavky stanovenými V době VydánÍ tohoto
certifikátu nařízením Vlády č' 163/2002 sb' a o posouzení shody pod|e s 5 tohoto nařízení V]ády' je vydán pro
Žadate|e k Využití pro účejy Vyp|ýVajícÍ z s 13 zákona č' 2211997 sb'' o technických poŽadavcích na VýÍobky a
o zŤě1ě a dop]rénI nékteich záko1ů' ve znení pozde,š|ch predpisů'
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vedoucí Autorizované osoby č' 222

V Praze dne 30. listopadu 2009
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