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Oznámený subjekt 1020 

v v , 

OSVEDCENI 
v v , , , 

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

č. 1020- CPR- 010-034303 
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: 

Trojrozměrné tesařské spojky 
Úhelníky: BV/Ú - 05-21, BV/Ú - 05-22 a BV/Ú - 05-23, o základních rozměrech po řadě - 55 x 70 x 70 x 2, 
65 x 90 x 90 x 2,5 a 90 x 105 x 105 x 3 mm, za studena tvarované, 
Úhelníky a spony: BV/Ú 55x70x70-05.21/BV; BV/Ú 65x90x90-05.22/BV; BV/Ú 90x105x105-05.23/BV 
BV/Ú - 05-01 (17typů); BV/Ú - 05-31 (6typů), BV/Ú - 05-17/80; BV/Ú - 05-18/120; BV/Ú - 05-19/80 

uveden na trh pod jménem nebo ochrannou známkou výrobce 

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

a vyroben ve výrobním závodě 

BOVA Březnice spol. s r.o. 
262 72 Březnice, Za nádražím 472 

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

ETA 14/0327, vydaném dne 4. listopadu 2019 

ETA 16/0774, vydaném dne 4. listopadu 2019 
a 

ETAG 015, vydání listopad 2012 (použitém jako EAD) 
podle systému 2+ byla uplatněna a že 

řízení výroby je ve shodě s příslušnými požadavky. 
Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 16.12.2014 a zůstává v platnosti, dokud se ETA, EAD, 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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