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CERTIFIKAT SHODY č.53104
vydany

MULTITEC Bohemia a.s.
Pampelišková 514
541 01 Trutnov

IdentiÍikační číslo: 25931784

Na vyrobek: Speciá|ní kovoqf pŤepravní,,A.. stojan tYP,,I,,, určenj' pro pňepra-
vu deskovf'ch vfrobkri a vyrobkri v tabulícho napň. p|ochého sk|a
jako vratny oba| s nosností 2000 kg, vyrobeny dle v kresu č.v. 152-
00.00a. Vnější rozměry stojanu 2000x775x2333 mm.

MULTITEC Bohemia a.s.
Pampe|išková 514
541 01 Trutnov

Vyrobce:

u kterého byla provedeno posouzení shody vzorku vyrobku Se základními požadavky
na q'robek ve smyslu,'Metodiky šetŤení..uvedené ve Zkušebním protokolu IMET ě.60104l|07
a s technickymi dokumenty :

Vykres : typ,, l . .  č.v. l52-00-00a, nosnost 2.000 kg

,,PROVOZNÍ pŘE,optS.. stojanu tYP ,,1..

Nedílnou součástí tohoto Certifikátu jsou následující doklady, které jsou jeho pŤílohou .

Zkušební protokol č 060/041107
Zpráva o posouzení shody č 10712004

Tento certifikát se vydává pro učely rrydání prohlášení vyrobce o shcidě vyrobku s vyše
uvedenymi technickymi dokumenty.

Platnost certifikátu se omezuie do 07 2006

Y Praze dne'. 29 7 2004
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Jaroslav
Ťeditel

Tel.: +424 1220 9?2 485
Tel./ Fax . +42o 220 y2| ď16
Mobil : +420 603 552 565
e.mail : imet @imet.cz

BankovnÍ spojeď: Če'*á spofitelna as.
Praha 2" Jugpď.ávď 19

č. . 4670319/0800
tČo 6oa6g5t0' DIČ ffio4695lo

Zapstn v obcMnim rejsŤilu Městskfu soudu v Praze ďdit c' Ylož&a 25 7z|.



lrsBT@ s.r.o. . KamÝcká 234. 160 00 P{aha 6 - Sedlec

Zadateliz

Tel.: +420 220 YZZ O85
Tel./ Fax '. +420 220 Y2l 676
Mobil . +420 603 552 565
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Bankovní spojení: Čcská spoŤitelna as.
Pmb 2" Jugoďávská 19

č,.íL 67a3l9l0800
e-mail: imet @imď..cz rČo oo+o95lo, DIČ ffi95lo
Zapsinv obchďním rejstŤilu Městského soudu v Praze ďdil C" vložka 25 ?2|.

CERTIFIKAT SHODY č. 44103
vydany

MULTITEC Bohemia a.s.
Pampelišková 514
541 01 Trutnov

Identifikační čís|o: 25931784

Na vyrobek: Speciální, opakovatelně použite|ny, kovovj, a stojan typ ,6((' určeny
pro pňepravu deskovf'ch vf'robkri a vfrobkri v tabulích, napň. plo.
chého skla jako vratny oba|.

VÝrobce: MULTITEC Bohemia a.s.
Pampelišková 514
541 01 Trutnov

u kterého byla provedeno posouzení shody vzorku vyrobku se základními požadavky na
vyrobek ve Smyslu ,'Metodiky šetÍení.. uvedené ve Zkušebním protokolu IMET č,55103198 a
s technickymi dokumenty :

Vykres ,.tYP ,,6,, č,v, 165-00-00' nosnost 2.000 kg

,,PROVOZNÍ pŘpnptS.. stojanu

Nedílnou součástí tohoto Certifikátu jsou následující doklady, které jsou jeho pŤílohou :

Zkušební protokol č. 65/03198
Zpráva o posouzení shody č.098/2003

Tento certifikát se vydává pro ťrčely vydání prohlášení vyrobce o shodě l robku s Úše
uvedenymi technickymi dokumenty.

Platnost certifikátu se omezuje do 09. 2005

Y Praze dne.29.9 2003

Ing. Jaro slav Zeleny
Ťeditel
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