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ОТОРИЗИРАН ОРГАН № 224 
Институт за изпитване и сертифициране , Инк., Т. Бати 299, 764 21 Злин, Чешката 

Република 
Упълномощаване получено с Решение № 30/2006 от 30 август 2006 г. 

 
СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОДУКТ 

№ 08 0287 V/AO/a 
 

В съответствие с изискванията на точка 5, подточка 2 от Правителствено 
постановление № 163/2002, Сборник закони, изменен с Правителствено постановление 
№ 312/2005, Сборник закони, в който са формулирани техническите изисквания за 
определени строителни материали, Оторизиран орган № 224 потвърждава, че за 
строителния продукт 
 
Тръби STABI от статистически  кополимер на полипропилена (PP-R) (Beta-PPRTM 
RA7050, Beta-PPR TM RA7050-GN), с диаметър 20 мм – 110 мм за студена питейна вода 
и инсталации за гореща вода.  
 
пуснати на пазара от дружество 
Пайплайф Чехия ООД  
Кучованини 1778, 765 02 Откровице, Чешката Република  
с регистрационен номер на дружеството: CZ60709391 
 
от обекта на производство 
Пайплайф Чехия ООД 
Запи 151, 250 01 Брандис над Лабем, Чешката Република 
 
документите, подадени от заявителя, са проверени, проведено е първоначално 
изпитване на образец и е оценена системата за производствен контрол. Оторизиран 
Орган № 224 установи съответствие на качествата на продукта с съществените 
изисквания на Правителствено постановление № 163/2002, Сборник закони, изменен с 
Правителствено постановление № 312/2005, Сборник закони, които са уточнени с 
Техническо одобрение за строителни продукти№ STO – AO 224 – 32/2008/a. 
 
Освен това, Оторизиран орган № 224 откри, системата за производствен контрол 
отговаря на подадената техническа документация и гарантира, че продуктите, пуснати 
на пазара, отговарят на изискванията, формулирани с гореспоменатото Техническо 
одобрение за строителни продуктии с техническата документация, съобразена с точка 
4, подточка 3 от Правителствено постановление № 163/2002, с внесените изменения. 
Неделима част от настоящия сертификат е Заключителен доклад № 793500859/2009 от 
5 октомври 2009 г., съдържащ заключения от оценките, резултати от изпитвания и 
основно описание на продукта, необходимо за идентификация.  
 
Настоящият сертификат остава валиден докато изискванията, формулирани в 
техническата документация и/или съответното Техническо одобрение за строителни 
продуктиили производствените условия в завода или самата СПК не са значително 
изменени. 
 



Оторизиран орган № 224 поне веднъж годишно извършва надзор на системата за 
производствен контрол на производствения обект, взима образци от продуктите и 
при изпитване открива дали качествата на продуктите отговарят на изискванията 
на Техническото одобрение за строителни продукти съгласно точка 5, подточка 4 на 
споменатото Правителствено постановление. Ако Оторизираният орган открие 
недостатъци, той има право да спре или измени сертификата, който е издал.  
 
Издадено в Злин на 5-ти октомври 2009 г.  Др. Радомир Чевелик  

Представител на Оторизиран орган № 224 
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СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОДУКТ 

№ 06 0397 V/AO/a 
 

В съответствие с изискванията на точка 5, подточка 2 от Правителствено постановление № 
163/2002, Сборник закони, изменен с Правителствено постановление № 312/2005, Сборник 
закони, в който са формулирани техническите изисквания за определени строителни 
материали, Оторизиран орган № 224 потвърждава, че за строителния продукт 
 
Система „Инстапласт” – система от тръби, фитинги, сачмени вентили 
и клапани за подвижно водно захранване, гореща вода за технически 
цели и централно отопление, изработени от статистически кополимер 
на полипропилена (RA 130E),  диаметър от 16 мм – 110мм  
 
пуснати на пазара от производителя 
ПАЙПЛАЙФ Чехия ООД  
Кучованини 1778, 765 02 Откровице, Чешката Република  
с регистрационен номер на дружеството: CZ60709391 
 
от обекта на производство 
ПАЙПЛАЙФ Чехия ООД 
Завод Запи, Запи 151, 250 01 Брандис над Лабем, Чешката Република 
 
документите, подадени от заявителя, са проверени, проведено е първоначално изпитване на 
образец и е оценена системата за производствен контрол. 
Оторизиран Орган № 224 установи съответствие на качествата на продукта с съществените 
изисквания на Правителствено постановление № 163/2002, Сборник закони, изменен с 
Правителствено постановление № 312/2005, Сборник закони, които са уточнени с 
Техническо одобрение за строителни продукти № STO – AO 224 – 2212/2006/a. 
Освен това, беше установено, че системата за производствен контрол и гарантира, че 
продуктите, пуснати на пазара, отговарят на изискванията, формулирани с гореспоменатото 
Техническо одобрение за строителни продукти, и отговаря на подадената техническа 
документация, съобразена с точка 4, подточка 3 
. 
Неделима част от настоящия сертификат е Заключителен доклад № 793500845/2009 от 29 
август 2009 г., съдържащ заключения от оценките от проведени изпитвания и получените 
резултати.  
 
Оторизираният орган  поне веднъж на 12 месеца извършва надзор на системата за 
производствен контрол съгласно точка 5, подточка 4 и провежда изпитване на продукта. Ако 
Оторизираният орган открие недостатъци, той има право да спре или измени сертификата, 
който е издал.  
 
 
Издадено в Злин на 11 август 2006 г. 
Преработено на: 21 авгист 2009 г. 

 /подпис – не се чете/ 
Др. Радомир Чевелик  

Представител на Оторизиран орган № 224 
(Заменя оттегления сертификат 06 0397 V/AO, издаден на 11 август 2006 г. 
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ОРГАН ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ПРОДУКТИ № 3020 
   ИНСТИТУТ ЗА ИЗПИТВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ АД 

Злин, Чешката Република – www.itczlin.cz 
 

СЕРТИФИКАТ  
№ 09 0128 V/ a 

 
удостоверява, че продукта, 
 
Система „Инстапласт” – система от тръби, фитинги, сачмени вентили 
и клапани (RA 130E)  за системи за напорно въздушно разпределение, 
диаметър от 16 мм до 110мм  
 
пуснати на пазара от дружество 
Пайплайф Чехия ООД  
Кучованини 1778, 765 02 Откровице, Чешката Република  
 
отговаря на изискванията по всички характеристики на продукта, определени от 
 
TS-ITS-68/98/d Технически характеристики. 
 
Орган за сертифициране на продукти № 3020 приложи схема за сертифициране 3 в 
съответствие с условията на ISO/IEC 67 Guide и съответните части от горепосочените 
стандарти. В същото време, сертификатът потвърждава, че производителят е създал 
необходимите условия за осигуряване стабилността на качеството на продукта. 
Описанието на продукта, документите, резултатите от проведени изпитвания и 
прегледи са представени в Заключителен доклад № 373500341/2009, приложени към 
настоящия сертификат.   
 
Настоящия сертификат е издаден съгласно следните условия: 

1. Сертификатът се отнася само до горепосочените модели продукт. 
2. Задължение на производителя е да осигури съответствие на всички продукти от посочения 

модел с типа, определен с настоящия сертификат. 
3. Валидността на сертификата подлежи на положителни резултати от контролен одит и 

проверочни изпитвания или оценки, извършени от Орган за сертифициране на продукти № 3020 
поне веднъж годишно. 

4. Производителят се задължава да информира Сертификационния орган за всякакви промени в 
суровините, производствените процеси и системата за контрол на качеството, които биха 
изменили свойствата на пуснатия на пазара продукт. 

5. Притежателят на сертификата следва да се придържа към „Правилата за употреба на 
сертификати” при използване на сертификата и маркировките за сертификация.  

 
Дата на издаване: 
Валиден до: 
Преработен на: 

02.03.2009 г. 
31.03.2012 г. 
21.08.2009 г. 

 /подпис – не се чете/ 
Дипл. инж. Павел Ванек 

Завеждащ сертификационен орган № 3020 
(Заменя оттегления сертификат 09 0128 V,  издаден на 02.03.2009 г.) 
 


