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C E R T I F I K Á T  V Ý R O B K U
č. 227/C5/2021/0382

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba 

potvrzuje, že u stavebního výrobku:

název výrobku: HPW PEX systém - sestava vícevrstvých trubek 
PERT/AL/PERT a lisovacích tvarovek

určené použití: sanitární rozvody horké a studené tlakové vody uvnitř budov i vody určené 
pro lidskou spotřebu až ke kohoutům u odběratelů

dovozce: melscher czech s.r.o.
Kryšpínova 567/8, 111 01 Praha 10, Dolní Měcholupy IČO: 046 39 707

výrobce: TAIZHOU MELSCHER PLUMBING 
MANUFACTURE Co. LTD.
Qinggang Industrial Zone, Yuhuan Zhejiang, China kód země: 156

přezkoumala podklady předložené dovozcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, počáteční prověrku 
v místě kontroly výrobku dovozcem, posoudila způsob kontroly výrobků dovozcem a zjistila, že uvedený výrobek splňuje 
technické požadavky stanovené určenými normami ČSN EN ISO 21003-2, ČSN EN ISO 21003-3, ČSN EN ISO 21003-5, 
technickými předpisy - zákonem č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 409/2005 Sb., které souvisejí 
se základními požadavky.

Autorizovaná osoba zjistila, že způsob kontroly výrobků dovozcem odpovídá příslušné technické dokumentaci
a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, 
technickými předpisy a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol č. 227-P5-21-0382 ze dne 14.12.2021, který obsahuje závěry zjišťování, 
ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v určených normách a technických 
předpisech, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba 227 provádí nejméně 1x za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků u dovozce, 
odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám a
technickým předpisům podle ustanovení § 5 odst. 5 výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba zjistí 
nedostatky, je oprávněna zrušit, nebo změnit tento certifikát. 


