
Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorlzovaná osoba 202
Hudcova 424t56b, Brno, Ceská republika

Rozhodnutí o autorizaci č 2712006 ze dne 29. 08. 2006

, ,
CERTIFIKAT VYROBKU

č,. 202l csl 201 6l J -30_20669_1 6

V souladu s ustanovenĺm $ 5 odst. 2 nařÍzeni vlády č. 163ĺ2002 Sb., kteým se stanoví technické poŽadavky na
vybrané stavebnĺ výrobky' ve znění nařĺzenĺ vlády č. 31212005 Sb a nařĺzenĺ vlády č. 21512016 Sb., autorizovaná
osoba potvzuje, Že u stavebního výrobku

typové označení:

specifikace výrobku:

dovozce;

identiÍikačnĺ čĺslo

výrobce

místo výroby:

závitové tyče, pevnostní třĺda 4.8
DtN 975
M5aŽM30,délka1ma2m
materiál: ocel 5235, s275, c15, C35, C45,41Cr4

HAŠPL' a.s.
Ke koupališti 172
549 32 Velké Poříčí, Česká republika
27466663

TANDL INDUSTRY CO, LIMITED, Floor 15, No 353
Jiamusi Road, 200433 Shanghai, Čína
Jiaxing Tandl Fastener Co., Limited, Tenjing Village, Tongyuan, Haiyan,
Jiaxing, Zhejiang Province 314304, Čína

přezkoumala podklady předloŽené dovozcem, provedla počátecni zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila
zpŮsob kontroly výrobků dovozcem a zjistila, Že uvedený výrobek splňuje poŽadavky souvisejĺcĺ se základnĺmi
poŽadavky výše uvedeného nařĺzenĺ vlády stanovené 'lrčenou normou Čsľ.l Eľ.l lSo 898-1 .2014 a Že způsob
kontroly výrobků odpovĺdá přĺsluŠné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh
splňovaly poŽadavky stanovené shora uvedenou určenou normou a odpovídaly tecnnické dokumentaci podle $ 4
odst. 3 výše uvedeného nařÍzení vlády.

Nedĺlnou součástĺ tohoto certiÍikátu je závěrečný protokol č. 30-10886/1 ze dne 14. prosince 2016' kteý obsahuje
závěry zjiŠt'oväni, ověřovánĺ, výsledky zkouŠek a základni popis certiÍikovaného výrobku' nezbytné pro jeho
ldentĺfikaci.

Tento certiÍlkát byl poprvé vydán 15. prosince 2016 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se poŽadavky
stanovené určenou normou, na kterou byl uveden odkaz, nebo způsob kontroly výrobků dovozcem výrazné
nezměnĺ, nebo pokud autorlzovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruŠĺ.

Autorizovaná osoba provádĺ nejméně jedenkrát za '|

dovozce podle ustanovenĺ $ 5 odst.5 výŠe uvede
zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobků odpovíd
osoba zprávu, kterou předá dovozci.

2 měsĺců dohled nad řádným fungovánĺm kontroly výrobků u
ného nařĺzenĺ vlády, odebĺrá vzorky vyrobků, provádí jejich
ajĺ určené normě. o vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná

Brno, dne 15. prosince 2016
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Strojírenský zkušební ústav, s.p.,

Šticha
ředitel

Česká Íepublika
Engineering Test Instĺtute, pUblic enterprise 621 00 Brno. Czech Republic

ceńiÍ'ikaci


