
@Tffis*{NBcKÝ A řKtJsEmfiáí t*sv.gv $TÁvffiBruí pngp*A, s'P'
Teehmlcal ag?d -ťes* lmstituate ťCIn sorgstructlgn Fraguu*
Ákredliovaná zkušebnI l8borstdř. AuloÍizovBná osob8' cgrtlÍikačni ofgán, NotlílkoYEná o$cbs, ln9p€kčni orgán
AÍcreditěd Te3lIng LáboraIory, Au1hoÍlzed BÓdy, cÉfti'ication Body, Noliíied Body, lnspeclion Bcdy
Přosackó 811t76a. 190 00 Prahá g' creřh RěpubIlc

Autorizovaná osoba 2CI4

Rozhodnutí ÚNMz Ó.2gl20ss ze dne 30.0$'2006
Pobočka 0700 . ostrava

c. 204/c5 Í2OÚ8Ía70.035432

V souladu s ustanovením s 5 odsl 2 nať|zent vlády ó. 16312002 sb.. Ke$m se stanovÍ technické poŽadavky na

vybrané stavebnÍ výrooxy,'ve iněnÍ nařÍzenl vlády-č. 312l2CI05 $b., autorizovaná osoba potvzuje, Že u stavebního

výrobku

oce|ové pozinkované styčníkové desky
pro dřevěné konstrukse

pouŽiti jako mecnánické upinacl prukypro spoja konstrukřních komponentů ze dřeva
typ GNA 20 a T í50

qirobce:

MiTek Industries $Pol. s r.o'
lČ: 4s'136s96
adresa: DráŽní 7,a?7 00 Bmo
výrobna: MiTek lndustries spol. s r.o.

|Č; 49436996
adresa: DráŽní 7,627 00 Bmo
zakázka: 2070980805

přezkoumala podk|ady pťedloŽeně výrbbcem, proved|a počáteóní zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila

iysténr řÍzení výroby a zjisti|a, Že

l uvedený výrobek sp|ňuje požadavky. souvisejÍcí se základními poŽadavky výše uvedeného nařízení vlády

sianováné itavebním tech n íckým osvědčen|m:

sTO č. 070*035428 ze dne 20. srpna 2008

! systém řizení výrony odpovÍdá.píís|uŠné technické dokumentaci a zabezpeÓuje, aby výroblty uváděné na trh

splňovaý poŽadavky stánoveng shora uvedenlil3t;$ň.1i1' technickým.osvédčenÍm a odpovídaly teéhnické

álúumentá"i podle $ 4 odst 3výše uvedeného nařÍzenÍ vlády.

Nedí|nou součástí tohoto cerlifikátu je protokol o výs|edku'certiÍikace"ó. Ú70.035430 ze dne 2.l. srpna 2008

obsahuiícÍ závěry zjišťovánÍ. ověíovánl a výsledky,ikoušex, zák|adní popis a popř' zobrazení certifikovaného

výrobku nezbytné pro jeho identiÍjkaci.

Tento certiÍikát zŮstává v platnosti po dobu, po Kerou se poŽadav|ry stanovené va stavebnlm technickém

osvěděenl, na Keró uy u"baun odkiz, nebo výrouňipoo*iniv vmÍstďvýroby či systém řleenivýroby výrazně

nezmění.

Autorizovaná osoba provádÍ nejméné jedenkrát za 13 mrĚsícú dohled nad řádným .íungovánim sysiému řÍzení

výroby v místě výroby' ou*lli* i"o'r.v výrobků u 
'ni=ií 

oy*ny, provádÍ jejich zkoúšky a posuzu.}e, zda v|astnosti

výrobku odpovidajÍ stavebnÍmu tecirňicÉemu o.uájř*r-i'"áť* ůstanovéni 9 5 odst.4 dŠe uvedeného naťízenl

v|ády. Pokud u.*onzovunJ ouou".'iiuti n"oostatky. je oprá'vněna zrušit nebo změnit tento certifikát

osoba odpovědná za správnost tohoto cedifikátu

RazÍtko aulorizované osoby 204

Ostrava,22- srPna 2008

"=-Ť.3,f,{a'r//*
Ing. o|ivier Částka

zástupce vedoucího autorizované osoby 204
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Autorizovaná osoba 204
Rozhodnutí ÚNMa. č,. 29l200s ze dne 30.08.2006

Pobočka 0700. ostrava
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V souladu s ustanoven[m s 5 odst. 2 nařÍeení vlády č. 163/2s02 $b'. lderým se s1anovÍ technické poŽadav|ty na

vybrané stavebntvyronry,"ve zněn| nařízení vudy e. 312ťŽa05 sb., autorizovaná osoba potvrzuje, Že u stavebnlho

výrobku

oce|ové pozinkované styčníkové desky
pro dřevěni konstru|tce

pouŽiti jako mechanické "o'*?,llfff'f1;l: 
konstru|tčnÍch komponentů ee dřeva

žadatel:

MiTek Industries sPol. s r.o.
tC: 49430996
adresa: BráŽní 7,827 00 Bmo
uýrobce: MiTek lndustries Ltd.

adresa: Grazebrook lndustria| PaÍk, Pěatree Lane, Dudley'
nYz oK^í, Velká Británie

výrÓbna: MíTek |ndus.tries Ltd'
zakázka: z070s8o805

přeekoumala podklady před|oŽené žadate|em, provtd|a počáteónl zkou$ku typu výrobltu na raorku a posoudila

ipůsob kontro|y vinobků u Žadate|e a zjisti|a' Že

o uvedený yýrobek splňuje poŽadavky- s.ouvisejtcí se základními požadavky výše uvedeného nařizeni v|ády

stanovené stavebním techníckým osvěděenirn:

$To č. 07o.o35423ze dne 20. srpna 2008

* způsob kontroly výrobků u žadatelé odpovÍdá přlslušné technické.dokumentaci a zabezpeČuje, aby výrobky

uváděné na trh sp|ňovaly poŽadávky stanovené shora uvedeným stavebním technickým owědčením a

oopoviaaty tectrnic*o Joxu,móntaci podie s 4 odst. 3 výše wodeného nařízení vlády'

Nedí|nou součástí tohoto certitikátu je protoko| o yýs|edku certiíkace.č. 070-035425 ze dne 21. srpna 2008. kteď

obsahuje závěry zjišt,ovani.""erouani a výsledky zkoušek, základnÍ popis a popř. zobrazení certifikovaného

výrobku nezbytné pro jeho identiŤikaci.

Tento certífi}<át zůstává v p|atnosti po dobu, po Kerou se poŽadavky stanovené ve stavebn|m technickém

osvědčení, na které oyt uv"ien odkai.-nebo výráňnt podmínky vmlstě výroby či způsob kontroly výrobkti výrazně

nezměnl'

Autorizovaná osoba provádi nejménrĎ jedenkrát za 12 rněslců dohled nad iádným fungovánim kontroly \,ýrobků u

Žadatele, odebírá raorky výrobfiů, provádi jejich 
=ňuíxy " 

posuzuje,'zda vlastnisti výrobku odpovídají s.tavebnímu

technickému osvědčent p.íli" istánouenti.s odst. 4 {yse uveoe.rreho nařlaení v|ády, Pokud autorizovaná osoba

.JĚli n"oá't"tky, je oprávněna zrušit ngbo změnit tento certifikát.

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifi kátu:

Razitko autorizované osoby 204

Ostrava,2. srPna 2008
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