
Notifikovaná osoba č. 1388
Silniční v1fvoj - zDz spol. s r"o.

Jí|kova 76, 615 00 Brno, Česká repub|ika

ESICERTIFI SHODY

č. 1388.cPD.1 1.212012

V souladu se směrnicí 89l106/EHs Rady Evropskyich spo|ečenství ze dne 21. prosince
1988 o sbliŽování právních a správních pÍedpisú č|enskfch státŮ tfkajících se
stavebních v1irobkŮ (směrnice o stavebních vyirobcích - cPD), ve znění směrnice
93/68/EHS Rady Evropsk1ich společenství ze dne 22, července 1993 se potvrzuje, Že
stavební u./robek:

Svis|é doprav ní značky retroreflexní vetkop|ošné
typ GS-AI lamela

Varianta: GS.AII - nosná konstrukce z l

GS-AIP - nosná konstrukce z

sestávající zretroref|exní činné plochy, štítu značky z
upevĎovacího zaťízení a nosné konstrukce.

KÁT

profi|ťl

príhradovych nosníkrj

|ameI z hIiníkové slitiny, |emu,

vf robce:

IČ:

se síd|em.

kteq.f uvedl na trh:

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

a by! Vyroben ve VÝrobně:

GS PLUS s.r.o"
Bohunická cesta 385/5
664 48 Moravany

se síd|em:



je u výrobce podrobován^ íízení rnýroby a da|ším zkouškám vzorků odebraným v místě
výroby předepsaným způsobem, a Že notifikovaná osoba Si|niční Wvoj - ZDZ spo|.
: r.o. provedla počáteční zkoušky příslušných charakteristik typu výrobku, počatečni
inspekci v místě uýroby a systému íizení qýroby a vykoňává lrůběŽný dohled,
posuzování a schva|ování systému řízení výroby.

Tento certifikát potvrzuje, Že by|a up|atněna všechna ustanovení týkající se prokazování
shody a ukazate|ů popsaných v

EN í2899.1:2007 stálé svis|é dopravní značení . čast 1: Stá|é dopravní značky

a Že uýrobek sp|ňuje všechny předepsané poŽadavky' Třídy a hodnocení výrobku jsou
uvedeny v pří|oze č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí tohoto certifikátu'

Tento certifikát byl poprvé vydán dne g.11.2012 a zůstává v p|atnostitak d|ouho, dokud
se podmínky stanovené v harmonizované technické specifikaci, na niŽ byl uveden
odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řizení r4ýroby uýrazně nezmění.

V Brně, dne 9' 1 1.2012

|ng. |rena Šašinková, CSc.
vedoucí No 1388

YH,g:í


