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Certifikační orgán
Pobočka 0500 - Předměřice nad Labem

vydává

CERTIFIKAT
č. 050.020896

na produkt:
Cih|ové dlaŽební prvky

typ / varianta: formát 160/160' 180/180' 200l20o,250/160, 2501250,2901140 mm

ŽadateIi:
Klinker Centrum s.r.o.

|Č: 25938282
Adresa: Procházkova 202' 517 41 Koste|ec nad or|icí
Výrobce: K|inker Centrum s.r.o.
Adresa: Procházkova2o2,517 41 Kostelec nad orlicí
Výrobna: Cihelna Dabrówka
Adresa: 95-í00 Dabrówka, Po|sko
Zakázka: 2050150007

Certifikační schéma 3 pod|e Čsru eru |so/|Ec 17067 zahrnující odběr a zkoušení vzorků produktu
spojené s posouzením systému řízení výroby a dozor nad systémem řízení uýroby spojený se zkoušením
vzorků odebraných v místě výroby.

Certifikační orgán tímto certifikátem osvědčuje, Že:
o u vzorku předmětného produktu zjistiI shodu jeho v|astností s poŽadavky technické specifikace:

Čsru Eru 1*4:2014 Cihe|né dlďební prw - PoŽadavky a zkušební metody (d,4.1'1'3, 4'2.3., 4.2.5, 4.3.2)
Podniková norma PNKC 1344 DA - Cih|ová dlaŽba (čl. ||. - Vlll.)

. systém řízení výroby odpovídá technické dokumentaci a zabezpečuje, aby produkty uváděné na trh
odpovída|y výše uvedené technické specifikaci.

Tento certifikát je vydán na zák|adě protoko|u o rnýs|edku certifikace produktu č. o5o.o2o895 ze dne
19.06.2015 vydaného TZÚS Praha, s' p. - pobočkou Předměřice nad Labem, kteý se předává Žadateli.
Protokol obsahuje závěry zjišťování a podmínky platnosti certifikátu.

Certifikát má 1 pří|ohu (1 strana), která je nedílnou součástí certifikátu'

Předměřice nad Labem. 19'06.2015 P|atnost certifikátu do: 30.06.201 8

/'"L--)
Ing. V|adis|av Kad|eěek, CSc.

zástupce Vedoucího certifikačního orgánu
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Příloha k certifikátu ě. 050.020896

Podmínky p|atnosti a používání ceÉiflkátu:
1, Certifikát shody se musí pouŽívat pouze pro účely, pro které by| vydán.
2' Tento certifikát nenahrazuje dokumenty vydávané autorizovanou osobou podle

nařízení v|ády č. 16312002 Sb. ani oznámeným subjektem pod|e nařízení EP a Rady
(EU) č' 30512011,

3. Certifikovaný produkt musí být trva|e v souladu s technickou specifikací.
4' DrŽite| certifikátu je povinen:

a) informovat certifikační orgán o všech změnách: modifikaci produktu nebo
výrobního procesu, materiá|ových změnách, změnách systému řízení výroby,
které majív|iv na shodu certifikovaného produktu;

b) oznamovat certifikačnímu orgánu změny ve v|astnictví, struktuře nebo vedení;
c) vést záznamy o všech stíŽnostech týkajících se neshody certifikovaného produktu

s poŽadavky příslušné normy;
d) přijmout vhodná opatření na odstranění neshody a přijatá opatřenídokumentovat;
e) na poŽádání před|oŽit certifikačnímu orgánu výše uvedené záznamy

o stíŽnostech;
f) umoŽnit certifikačnímu orgánu provádět periodický dozor po dobu platnosti

certifikátu.

5. Certifikační orgán provádí opakované hodnocení produktu v případě, Že dojde ke
změnám ov|ivňujícím v|astnosti produktu, ke změně technických spec|Íikací nebo
k významným změnám ve v|astnictví, struktuře nebo vedení organizace.

6' P|atnost tohoto certifikátu je podmíněna k|adným vyhodnocením výsledků dozorů
obsaŽených ve zprávách certifikačního orgánu a předaných drŽite|i certifikátu'

7' Proti tomuto certifikátu má Žadate| právo podat odvo|ání na TZÚS Praha, s.p., úsek
řízeníjakosti, do 15 dnů ode dne doručenítohoto certifikátu.

Tato pří|oha je nedí|nou součástí certifikátu č. 050-020896.

/Á,0(^-)
Předměřice nad Labem' ,|9.06.2015 Ing' V|adis|av Kad|eček, CSc.

zástupce vedoucího certifikačního orgánu
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