
 

                                                                                                                                                                                        
TÜV NORD Czech, s.r.o. 

Českomoravská 2420/15, CZ–190 00  Praha 9 

Telefon: (00420) 296 587 201-9, Telefax: (00420) 296 587 240, E-mail: tuev-nord@tuev-nord.cz 

TÜV NORD GROUP                                       F_1221_TZ_006_C/A_R2 

 

 

 

 

Ing. Daniel Jarchovský 

                      Oznámený subjekt č. 1221 

 Notified Body no.: 1221 

  TÜV  NORD Czech, s.r.o. 

podepsáno elektronicky / electronically signed 

 
 

  

 
 

 

CERTIFIKÁT / CERTIFICATE 
Certifikát č. / Certificate No.:  1221 – 0243/18 

Shoda s typem založená na interním řízení výroby s kontrolami tlakových zařízení pod dohledem  

v náhodně zvolených intervalech / Conformity to type based on internal production control plus supervised  
pressure equipment checks at random intervals 

dle směrnice 2014/68/EU / according to Directive 2014/68/EU 
NV č. 219/2016 Sb. / GR No. 219/2016 Coll. 
 

Název a adresa držitele certifikátu / Name and address of certificate holder 

 

KASPER KOVO s.r.o. 
Žitná 476 

CZ – 541 03 Trutnov 

IČO / ID No.: 465 08 465 

 

Postup posuzování shody / Conformity Assessment Procedure: Modul C2 / Module C2 

Zkušební zpráva / Examination Report: 5318023/01/05 

Popis tlakového zařízení / Description of pressure equipment: Tlakové nádoby / Pressure equipment 

Kategorie / Category: III 

 

Výrobní místo / Manufacturing place: 

KASPER KOVO s.r.o. 

Elektrárenská 322 

CZ – 541 03 Trutnov                                                                                       

Tento certifikát je platný pouze ve spojení se zprávou o posouzení shody s výrobním typem. Rozsah typového schválení je uveden ve 

zprávě o posouzení shody s výrobním typem. / This certificate is only valid in connection with the report of the conformity to production type. 

Scope of approved types is specified in the report of the conformity to production type. 

Tímto potvrzujeme, že výše jmenovaný držitel certifikátu je na základě přezkoušení způsobilosti a přezkoušení typu, oprávněn jím vyráběná tlaková zařízení 

označovat níže uvedenou značkou shody. / We hereby certify that above mentioned certificate holder, based on examination is entitled, by him manufactured 

pressure equipment/assembly of pressure equipment, mark with bellow mentioned mark. 

 
 

1221 
 

Praha / Prague 

Datum vydání / Date of Issue: 09.02.2018 
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