
7SILNICNMVOJ -ZDZ spol. s r.o.
Jílkova 76. 615 00 Brno. Česká reoublika

Au to ri zov an á osob a č. 208
Rozhodnutí o autorizaci č. 3312006 ze dne 31.8 .2006

CERTI: FIKÁrvÝ,notsKu
č. 208/c5al2009l11.2

V sou|adu s ustanovením $ 5a odst. 2 naíizeni v|ády č. 16312002 Sb., kten./m se stanoví technické poŽadavky na
vybrané stavební vyirobky, ve znění naiízení v|ády č. 31212005 Sb. autorizovaná osoba potvrzuje, Že u

stavebního v1irobku:

SMĚRovÝ SLoUPEKMoDRÝ

typ: GS-SF MOST1050' GS-SF MOST800, GS-SF MOST330

Vyirobce:

|Čo:

Místo vfroby:

GS PLUS s.r.o.
664 48 Moravany u Brna, Bohunická cesta 385/5
26234912

GS PLUS s.r.o.
664 48 Moravany u Brna, Bohunická cesta 385/5

pÍezkouma|a podk|ady pied|oŽené v robcem, proved|a počáteční zkoušku typu vlrobku na vzorku a posoudi|a
systém iízení vfroby a zjisti|a, Že uvedenyi vlrobek sp|Ďuje poŽadavky stanovené stavebním technickfm
osvědčením, které souvisejí se zák|adními poŽadavky uveden mi v:

stavebním technickém osvědčenÍ č,12.212009 vydan1im dne 25.6.2009

Autorizovaná osoba zjistila, Že systém rízení v roby odpovídá pÍÍs|ušné technické dokumentaci a zabezpečuje,
aby vlrobky uváděné na trh sp|Ďova|y poŽadavky stanovené shora uveden m stavebním technickfm osvědčenim
a odpovída|y technické dokumentaci pod|e $ 4 odst. 3.

Nedí|nou součástí tohoto certiÍikátu je protoko| Ó.: P 10.212009, ze dne 27.8.2009, ktenf obsahuje záuéry
zjišťování, ověÍování a v}is|edky zkoušek a zák|adní popis certifikovaného v robku nezbytn! pro jeho identiÍikaci.

Tento certifikát zťrstává v p|atnosti po dobu, po kterou se poŽadavky stanovené ve stavebním technickém
osvědčení na které byl uveden odkaz, nebo vlrobní podmínky v místě v1iroby či systém Ťízeni vyroby v,frazně
nezmen r.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsícťr dohled
vyiroby V místě vy7roby podle ustanovení $5a vyiŠe uvedeného naiízení
nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

V Brně

dne 2.9.2009

nad rádnyim fungováním systému rízení
v!ády. Pokud autorizovaná osoba zjistí
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Podpis oprávněného zástupce Ao


