
Stroiírenský zkušební ústav. s. p., autorizovaná osoba 2{l2
Hudcova 56b, Brnc" Česká repub|ika

Rozh,odnuttl o autorizaci č. 27"120ú€ ze dne 20o6-08.2s

Č' Ao a}ZlC!řvaoiltrEx- č. B-3&001 g4-a7

V sou|adu s ustanovenÍm $ 5 odst' 2 naÍ.uer.i v|ády č |63/20o2 Sb . kteým se stanovi technicke poŽadavky na
vybrané stavebí}i v"j.t.obky, ve znén| pozdě]šich zrněn a dop|r'lkŮ', atdorizovaná osoba potvf.U'ie. Že u stavebních
výrobkú:

CERTIFIKAT VYROBKU

Redukčni verrttiy pro vodu
312 Euro pl'.rs
viz 2. strana

SYR . Hans Sasserath & Co. ř.G
M{ťrl€nslía65e 62. 41 35? Kormhenbroich
Némecko

přeá<ourndb @bdy pÍecfiožené wjvobcern, pmrcdb pořáecni zbouršku t1.p{' výŤobku na rlzolhu, poeoucEla
systérn iiaeni výofu a ziistiía' Ž:e uvedené v'ýfob|FÍ sp*in4i ze*a**, pořádávlcr nďiaeni vbry Ó. rEL2o@ sb.'
ve zrrěni pozdějšiah' zrněn a doplrtků. Pí+ posracn*fu ďtodl pCIilálb at{orizovarrá os€ba Ířis|e{ú.4íRi narmalivní
dokumen!:

ČsN EN 1567:20o1l a vyh|ášku MZ Č, 4o9/:2Úo5 Sb.

Autorrzo.vaná oso'b* z1istl.la. Že systém Íizeni uiroby o@ividá pris|ušre technicke dokurrentaci poďe $ 5 odst. 1
písm d) a zabezpecýe' aby vyrobky uváděné na trh splňovaly poŽadavky stanovené výše uved.enou určecou
normou a techriL*ýrni předpisy a o@ovída|y techndé dokuren{acr poďe $ 4 odst- 3

Nedi|nou součás$ tohoto certLfikátu 1e závérecný proiokol č.306354/Í ze ďne.2aa7.o3.30' ktery obsahu1e
zavěry ziiŠťotlárri' ověiováni, v'is|edky zkouŠek a zá,*W* popis, nezbytné pío iderÉifikaci certtfikovaných
výrobkú.

Tento certifikát aistávé v p|atnostr po dobu, pr: kterou se požadavky stanovené uÍČřnou normou a technickými
předpisy. na které by| uveden odkaz n€bo výrobni po&nínky 'l nristě výroby či systém řizeni výroby' výrazně
nezměnÍ

Autoňzovarrá osoba provádí nejméné jederrkráÍ za 1? nisígi do#ed ra'ď íádnym funpvánim systánu řizeni
v1iroby v rnislÉ výtoby, odebirá vzorky výrobků v rnísttě \fploby' prováď ieiich zkoGky a posuzuje, Zda V|as[nosti
vyrobku odpovíďaii určená normě a technickým předpistmn po& rrrs&aroveni $ 5 o&r + rnýŠe uvedeného
nařizeni v|tády'

, /

typove označeni
varianty:

Výrobce:

8mo 20O7-O&.3O ,-Í(,n 
-

Fetn }rÍašek
ředÁtď

B-3o.{}gÍ94.o7. sf{ta 1 (2)

mg


