
@ TECHNlcKý A ZKUŠEBNí Úsrnv sTAVEBruí pnnnA, s.P,
Technical and Test lnstitute for Construction Prague, SOE
Akreditované zkušební laboraioře, Autorizovaná osoba, NotiŤikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické
posuzování, Certifikační olgány, lnspekční orgán /Accredited Testing Laboratories, Authorized Body, Natified Body, Technical
Assessment Body, certification Bodies, lnspection Body . Prosecká 81 

,|ř6a, Prosek, 1 90 00 Praha 9, Czech Republic

Jednostka Notyfikowana 1 020

cERTYFlKAT
sTALoŠcl WtAŠcwoŠcl uŽyrKoWYcH

certificate of constancy of performance

Nr 1020-CPR-070049918

Zgodnie z Rozponqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305i2011 z dnia g marca 2011 r.
(Rozporzqdzenie CPR), niniejszy cer§rfikat dotyczy wyrobu budowlanego:

Element prefabrykowany z materialów drewnopochodnych
do konstrukcji šciann stropów i dachów

NOVATOP open
wykonany z plyt SWP i krawgdziaków z KVH, DUO, TRIO, BSH, belek ksztaltu l, LVL

standardowa wysokošč paneíu: 227 mm,247 mm,267 mm (maí<s. 400 mm)
standardowa szerokošó panelu: 1 ,03 m, 1 ,25 m, 2,09 m, 2,45 m a 2,50 m

dtugošó panelu: maks. 13 m
klasa reakcji na ogieň: D-s2, d0 (panele nie zawíerajq ok{adziny zewngtrznej)

szczególowy opis wyrobu podany jest w ETA 15/O2O9

wyprodukowanego przez:

AGROP NOVA a.s.

,rrorŤiJi,|ý*3Jiii,[ jt*"*"
REGON:26243237

w zakladzie produkcyjnym:

Ptenslcý Dvorek 99
798 43 Ptení, Republika Gzeska

Niniejszy certyfikat potwierdza, že wszystkie postanowienia dotyczqce oceny i weryfikacji staNrošci wlašciwošci
užytkowych okreélone w ETA

ETA 1§10209
w systemie 1 w odniesieniu do wlašciwošci užytkowych okrešlonych w niniejszym cer§fikacie sq stosowane
oraz, že

wyrób budowlany spďnia wszystkie wymagania okrešlone dla tych wlaóciwoóci užytkowych.

Niniejszy cerýfikat zostal wydany po raz pierwszy w dniu 3 grudnia 2a15 r. i pozostaje wažny, dopóki jest wažna
ETA i warunki jego wytwarzania i/lub zakladowa kontrola produkcji nie ulegnq istotnej zmianie oraz pod
warunkiem, že nie zostanie zawieszony jednostkg cerýfikujqcq

Piecaqtka Jednostki NoMikowanej

Ostrawa, 3 grudnia 2015 r. Ly
mgr inž. Vojtěch Š

za§tgpca Kierownika Jednostki
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