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NoTlFlKoVANA osoBA č' 1393

PROTOKOL O ZKOUSCE TYPU VYROBKU

1393-CPD-0638

Podle $5 odst. 1' písm. a) nařízení vlády 190/2002 Sb', ve znění pozdějŠíchpředpisŮ, a V Souladu Se
Směrnicí B9/1 06/EHS Rady Evropských společenstvíze dne21' prosince'l 9BB o sbliŽováni právních
a správních předpisů členských států týkajícíchse stavebnÍch výrobků (směrnice o stavebních
výrobcích _ CPD)' Ve znění Směrnice 93/68/EHS ze dne 22. července 1993, se potvrzuje, Že u
stavebního výrobku
uvedeného na trh výrobcem:

Dřevovýroba ToPA s.r.o'
okružní5
4o7 25 Verneřice
lČ: 28 69 82 82

Dřevěná okna a balkónové dveře EURO lV 78 s jedním těsněním

výrobce provozuje systém řízení výroby Notifikovaná osoba - Výzkumný a vývojový ústav dřevařský,
příslušných charakteristik typu výrobku (systém 3).
Praha' s.p. _ provedIa počátečnízkoušky

Tento protokol prokazuje, Že byIa uplatněna všechna ustanovenÍ týkajíci se prokázání shody a
vŠechnyukazatele popsané v příloze ZA normy

EN 14351-1 :2006
a Že výrobek splňuje vŠechnypředepsané poŽadavky'

Tento protoko| by| poprvé vydán dne 22' Června 2010 a zůstává v platnosti, pokud se podstatně

nezmění podmínky stanovené v harmonizované technické specifikaci, na niŽ byl uveden odkaz, nebo
výrobní podmínky v místě výroby nebo systém řízení výroby, nejpozději však do 22. června 2013'
Protokol se nesmí rozmnoŽovat jinak neŽ ce|ý' Pro případné uŽití jeho části je nutný písemný souhlas
notifikované osoby, která ho vydala'
Datum:

2010-06-22

Počet stran:

,
J

Z toho příloh

1 protokol o zkouŠce
1 protokol o výpočtu

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha s.p
Notifikovaná osoba č. 1393
Na Florenci 7-9 111 71 Praha 1

email: no1393@vvud.cz
web: www.vvud.cz

telefon.222 329 798
221 773 730
Íax:224 222 B44
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Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s.
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Dřevovýroba ToPA s.r.o'
.Výrobcé;-_.,:
407 25 Verneřice
lC: 28 69 82 82
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Výrobék:

Dřevěná okna a balkónové dveře EURo lV 78 s jedním těsnpním
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