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Certifikační orgán
vydává

CERTIFIKAT
č. 1 00_06 4364

na produkt:

Uložný nábytek - kance|ářské skříně
kontejnery kovové i dřevěné, úložný systém EIement

žadateli:
TECHO, a.s.

tčo: 49240056
Adresa: U Továren 770l1b,102 00 Praha 10
Výrobce TECHO, a.s.
Zakázka. 2100200318

Certifikačníschéma 1a podle ČSru rN lSO/lEC 17067 zahrnující zkoušenívzorků produktu.

Certifikační orgán tímto certifikátem osvědčuje, že:
. u vzorku předmětného produktu zjistil shodu jeho vlastností s požadavky technické

specifikace:

čsn eH M073-2:20o5, čsN EN14074:2005, čsN EN 14749:2016, čstt st 0412:2011
čstt gt 0í00:2006, čsN 91 ooo1 :2007

Tento certifikát je vydán na základě protokolu o výsledku certifikace produktu
č .100-064361 ze dne 09. října 2020 vydaného TZÚS Praha s.p. - odštěpným závodem
ZÚLP České Budějovice, který se předává žadateli. Protokol obsahuje závěrý zjišt'ování a
podmínky platnosti certifikátu.
Certifikát má 1 přílohu (1 stranu), která je nedílnou součástí certifikátu.

České Budějovice, 09.í 0.2O2O Platnost certifikátu do: 08.10.2023

lu
lng. Milan Pálka

zástupce vedoucího certifikačního orgánu
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Příloha č. í k certifikátu č. 100-064364

Podmínky platnosti a používání certifikátu:

Certifikát shody se musí používat pouze pro účely, pro které byl vydán.

Certifikovaný produkt musí být trvale v souladu s technickou specifikací.

Držitel certifikátu je povinen:

a) informovat certifikační orgán o všech změnách: modifikaci výrobků nebo
výrobního procesu, materiálových změnách, změnách systému řízení výroby,
které majívliv na shodu certifikovaného výrobku;

b) oznamovat certifikačnímu orgánu změny ve vlastnictví, struktuře nebo vedení;
c) vést záznamy o všech stížnostech týkajících se neshody certifikovaného

výrobku s požadavky příslušné normy;
d) přijmout vhodná opatření na odstranění neshody a přijatá opatření

dokumentovat;
e) na požádání předložit certifikačnímu orgánu výše uvedené záznamy o

stížnostech;

CertifikaČní orgán provádí opakované hodnocení produktu v případě, že dojde ke
změnám ovlivňujícím vlastnosti produktu nebo ke změně technických specifikací.
Proti tomuto certifikátu má žadatel právo podat odvolání na TZÚS Praha, s.p.
úsek řízeníjakosti, do 15 dnů ode dne doručenítohoto certifikátu

Tato příloha je nedílnou součástí ceňifikátu č.100-064364
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České Budějovice , Og,10,2O2O
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lng. Milan Pálka
zástupce vedoucího certifikačn ího orgánu
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