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CERTIFIKAT \trROBKU
č. Ao21 2l Cíal 201 9 l 0592I P

V souladu s ustanovením $ 5a nařízenívlády č. 16312002 Sb., kterým se stanovítechnické poŽadavky
na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízeni vlády č' 31212005 Sb. a nařízení vlády č. 21512016
Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, Že u' stavebních výrobků'. .

Název výrobku : Dřevěné rámavé prefabrikované stavební sestavy urěené
jako difúzně oteviené obvodové stěny systému
Rrgíps - diffuwalP
INsoWooL s' r.o.,U Starého mlýna 31u23, 1-94^0^0- Praha 10

lC: 27 41 36 32
CELET s.r.o., IJ Nemocnice 894/ttt, 377 01 

'liýri9nýy 
Hradec

IC: 26 02 49 51
}ELET s.r.o.' IJ Nádraží, 378 42 Nová VčelnÍce

přezkoumala podklady předloŽené dovozcem, provedla počáteční zkouŠku typu výrobku na vzorku,
provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízenívýroby a zjistila, Že
. uvedený výrobek splňuje poŽadavky související se základníl'ni poŽadavky výŠe uvedeného

nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením:
STo č' STo'2019-1 028lP ze dne 29. 11' 2019 vydané autorizovanou osobou č,.212 s platností do
29.11.2022

. systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky
uváděné na trh splňovaly poŽadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým
osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle $ 4 odst. 3 výŠe uvedeného nařízení
vlády.

Nedílnou souČástí tohoto certifikátu je protokol i. Ao212lPC5al2o19lo592lP ze dne 29. 11.2019'
kteý obsahuje závěry zjiŠťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení
certifikovaného výrobku nezbýné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 29. 11.2019 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se poŽadavky
stanovéné ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky
v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba tento
certifikát nezmění nebo nezruŠí.
Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním
systému řízení výroby u výrobce a posuzuje, z{a vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu
technickému osvědčení podle ustanovení$ 5a odst. 2 výŠe uvedeného nařízenívlády. o vyhodnocení
dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci'

lng. P.ďr Kučera, CSc.
zástupce Ao 212

V Praze dne 29. 11.2019


