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Certifikační orgán na Výrobky

VydáVá

CERTIFIKAT
č.100-028942

na qhobek:

Gym model 02 - 1,20 Palis Gym model 03, Palis Gym model 04,
mode| 05 - 1, 2' Houpačka' Houpačkový modul

žAdate|í:

PALIS P|zeň spol. s r.o.

IČ: 40522521
adresa: Kokořov 24,330 11 Třemošná
l".ýrobce: PALIS Plzeň spol. s r'o., Kokořov 24,330 11 Třemošná

zakiaka: 2100090978

Certifikační orgán tímto certifikátem osvědčuje, že:
. u vzorku předmětného l"-hobku zjistila shodujeho vlastností s požadavky konkretizovanými

CSN EN 71'ěást | + A9, vydání 2009
CSN EN 7I, ěást2 + A1, qdání 2007
CSN EN 71, část 3,lydání 1996/A|, vydání 200l
CSN EN 71, část 8 + A4, vy&iní 2010

Tento certifikátje lydrín na základě protokolu o qÍsledku certifikace qýrobku č. l00-02894l ze dne
5. srpna 2010 vydaného TZÚS Praha, s. p. _ odštěpn1ím závodem ZÚLP České Budějovice, který se
předává Žadate|i' Protokol obsahuje závěry zjišťováni a podmínky platnosti certifikátu.
Certifikát má l přílohu (1 stranu), kteráje nedílnou souěiístí certifikátu.

Platnost certifikátu do 2013.08.05

osoba odpovědná za spÉvnost tohoto

České Budějovice, 5. srpna 2010t'-"@ žz,
Ing. BohusIaVa Foitová

zfufupce vedoucího certifikďíího oťgánu
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Pří|oha č.1 k certiÍilc[tu č. 100-028942

Podmínky platnosti a používání certiÍilaítu:

1.

2.

Certifikát shody se musí poúívat pouze pro úěely, pro které byl vydrínr.

Držitel certifikátu je povinen:
a) informovat certifikační orgrán o všech změnách: modifikaci v..ýrcblď nebo

vyrobního procesu, materiiáloqfch změnách, změnách systému řizení vytoby,
které mají vliv na shodu certifikovaného vyrobku;

b) omamovat certifikačnímu orgiínu změny ve vlastnictví, struktuře nebo vedení;
c) vést zěunarny o všech stížnostech ýkajících se neshody certifikovaného

výrobku s požadavky pfis|ušné normy;
d) přijmout vhodná opatření na odstranění neshody a phjatá opatření

dokumentovat;
e) na požádáni před|ožit certifikačnímu orgrínu ýše uvedené zálzÍLaÍny o

stíŽnostechl

Certifikační orgán provádí opakované hodnocení v..ýrobku v pfipadě, že dojde ke
změně technických specifikací.

Tato příloha je nedílnou součristí certifikátu ě'100-028942.

J.

Fz-
Ing. Bohuslava Fořtová

zásfupce vedoucího certifikačního orgánu
České Budějovice' 5' srpna 2010


