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O SHODE RIZENI VYROBY 
certificate of conformity of the factory production control 

č. 1020 - CPR - 010-033626 
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení 
o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek: 

Desky s otvory pro hřebíky 
Desky s otvory pro hřebíky. Desky spojovací: BV/DS 03-01, BV/DS 03-08 

Spojky: 55x140x2 03-31, 65x177x2,5 03-32, 90x200x3 03-33. 
Zavětrovací pásy: BV/ZP 10-01; BV/ZP10-01; BV/ZP10-02; BV/ZP10-03; BV/ZP10-06; BV/ZP10-07; 
Desky, spojky a zavětrovací pásy jsou určeny pro spojování části dřevěných konstrukcí. 
Desky, spojky azavětrovací pásy jsou vyrobeny z ocelového plechu žárově zinkovaného 

S280GD+Z275 tloušťky 2,0 

uveden na trh pod jménem nebo ochrannou známkou výrobce 

BOVA Březnice spol s r.o. 
Hroznová 495/6, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO 42726191 

a vyroben ve výrobním závodě 

BOVA Březnice spol sr.o. 
262 72 Březnice, Za nádražím 472 

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti 
vlastností popsaná v příloze ZA normy 

EN 14545:2008 
podle systému 2+ byla uplatněna a že 

řízení výroby splňuje všechny předepsané požadavky pro tyto vlastnosti. 
Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 15.7.2014 a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná 
norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky 
v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby 
nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení. 
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