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osVĚDčENí o sHoDĚ Řízeruí vÝRoBY
CERTIFIKATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL

č. 1735_cPR_1601 1

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 3o5t2o11 ze dne
9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích - cPR) se vydává toto osvědčení pro
stavební výrobky:

Konstrukční kovové výrob-kv a doplňky, kód skupiny 20 podle přílohy lV cPR,
třídy provedení EXC2 dle cSN EN í090_2+A1:2o12,

uvedené na trh pod jménem výrobce

KoKoR s. Í. O.,
Dobrá 'l34,73g 51 Dobrá, lČ: 26819091

a byly vyrobeny ve výrobně

KoKoŘ s. r. o.' Dobrá 134,739 51 Dobrá

Toto osvědčení prokazuje, Že byla uplatněna všechna ustanovení týkající se
posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy.

EN 1 090-1 :2009/AC:2010

podle systému 2+ byla uplatněna a že řízení výroby je ve shodě s příslušnými
poŽadavky

Toto osvědčení platí dokud se harmon izovaná norma' stavební výrobek, postupy
posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby
výrazné nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby
nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

V Praze dne 14. 3. 20'16
lng. František Kozubík

vedoucí oznámeného subjektu 1735

ITIV
TUVAustria Group

l.T.l. - lntegrovaná
technická inspekce
spol. s r.o.
Zelený pruh 1560/99
140 02 Praha 4 _Braník
E-mail: pha@itiv.cz
http:/fumnr. itiv. cz

Statutární zástupce:

lng. František Kozubík
jednatel společnosti

Tel.:
+420 296 374 851
Fax.:
+420 296 374 855
E-mail:
kozubik@itiv.cz

Zástupce:

lng' Roman Váleček

Tel.:
+420 724 024 718
Tel.iFax:
+420 596 620 434
E-mail: valecek@itiv.cz

Á*#J-\
š Body ť,
b i735 -b
:, š?-6w €i
\r.,-'uy

Poboěky:
Praha, Bmo,
Hradec Králové,
Ostrava

Bankovní spojení:
Ceská spořitelna, a.s.
č'ú.: 40482210800

lČo: zilzzlss
DlČ: cZ 26427753

Spis. zn.: C. 81469
Městský soud v Praze


