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AUToRlzoVANÁ osoBA 212
cENTRUM sTAVEBNíHo lt{ŽenÝRswi a.s.
pracoviště Z|in,K cihelně 3o4,764 327lin - Louky

na základě Rozhodnutí o autorizaci ě. 35/2006 ze dne 0,l'09.2006

vydává

r

CERTIFIKAT \trROBKU
ě,.

132lzl212l2013

V souladu s ustanovením $ 5a odst' 2nařízeni vlády č. 16312002 Sb., ve znění nařízenívlády č. 31212005 Sb., kteým se
stanoví technické poŽadavky na vybrané stavební výrobky, autorizovaná osoba pofurzuje, Že u stavebního uýrobku:

Vnitřní bezpečnostní dveře BEDEX VARIO VD4 jednokřídlové
Výrobce:

MRB Sazovice, spol. s r.o.
Sazovice 19í,763 0í Mysločovice
lČ: $488051

Místo výroby: MRB Sazovice, spol. s r.o.
Sazovice 191,763 01 Mysločovice
přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počátečnízkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém
řízení výroby a zjistila, Že tento rrrýrobek splňuje poŽadavky stanovené určenými normami, stavebním technickým
osvědčením, které souvisejí se základními požadavky. Jedná se o následující:
normy: Čsn rN 1 í 92 (odolnost proti svislému zaliŽeni - Třída 3; odolnost proti statickému kroucení - Třída 3, odolnost
proti nárazu měkkým a těŽkým tělesem - Třída 3)
stavební technické osvědčení:ě. sTo-l3-143lZze dne 02.12.2013.
Dále zjistila, Že systém řízenívýroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora
uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčeníma odpovídaly technické dokumentaci podle $ 4 odst. 3.

Nedílnou součásti tohoto certiÍikátu je protokol č.: P-C-132lZ212l2013 ze dne 02.'l2.2a13,
zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek a základni popis certifikovaného výrobku.

kteý obsahuje závěry

Tento certifikát byl poprvé vydán dne 02.12,2013 a zůstává v platnosti tak dlouho, dokud se podmínky stanovené
v určených normách' stavebním technickém osvědčení na něŽ byl uveden odkaz, nebo rnýrobní podmínky v místě v'ýroby
či systém řizení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 't2 měsícůdohled nad řádným íungováním systému řízení výroby
v místě výroby podle ustanoveni $ 5 odst. 4' Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zruŠitnebo
změnit jí vydaný certifikát.
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Ve Zlíně, dne 02'12.2013

lng. Petr Kučera, CSc.
zástupce Ao 212

