
Strojírenshi zkušební ústav. s.p'. Hudcova 56b. 621 00 Brno Česká republika

CERTIFIKAT
číslo: B-31 -00570/00

vydaný výrobci, firmě
Santech plus s. r. o.

dr. E. Beneše L029, 765 02 otrokovice
identifikační číslo organi zace: 607 5 5 I48

na výrobek
Hydroterapeutická vana SANTECH - COMFORT - vLTAvA

varianty:

coMFoRT, MAXI, STANIDART

U těchto ýrobku byla provedena certifikace ve smyslu $10 zákona č' 22/1997 sb.
ve znění zákona ě.7112000 Sb., o technic\ých požadavcich na qýrobky a o změně
a doplnění někteých zákonů' Strojírenský zkušební ústav tímto certifikátem osvědčuje,
že u vzorku předmětných ýrobku zjistil shodu jeho vlastností s požadavky

ČsN EN 60335-1 :7997, ČsN pN 60335-2-60:1999,
čsN nN 60529:1993, čSN EN 60601_ |:1994.

Splnění těchto požadavků se považuje za splněru zítHadních požadavků nařrzení
vlády č. 180/1998 sb., ve znění nalizeru vlády č. 130/1999 Sb., mimo ustanovení
čl. 9.z.z, 9,2.3 a 12'5 tohoto naíízen vlády, týkajících se elektromagnetické
kompatibility.

CertiÍikát byl vydán nazáHadězávěrečnéIto protokolu č,.31-9204 ze dne 15. května
2000 vystaveného Strojírenským zkušebním ústavem _ akreditovanou zkušební
laboratoří č. 1045'1 pro účely vydání prohlášení o shodě ýrobku s požadavky naÍizeru
vlády'

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na druhé straně.

V Brně dne 19. května 2000
Ing. JosefBartl
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Pravidla pro nakládání s certifikátem:

Pro účely uvádění qýrobku na trh může být certifikát použivánjenom za předpokladu,

že p|ati normativní dokumenty, uvedené na předchazející straně.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výroblai, speciÍikovaných

na předchazející straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních
materiálech. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může b1it sankcionováno
($ 19 zákonač,' 22l|997 sb. ve znění zákona č' 7112000 Sb.).

Ie zakáaáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu'

Platnost certifikátu není ěasově omezena.

Certifikát nelze použít jako certifikát ýrobku, u kteqých byla provedenabez souhlasu

Strojírenského zkušebního ústavu změna ovlivňující shodu s technickými požadavky,

specifikovanýni na předchazející straně.


