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C. J.: 20121031-01

v

\7

,

o autorizaci k provádění protipožárních nátěrů

PROTHERM STEEL

potvrzuje, že:

HOUSKA OK s.r.o., Liberec, Na Zvonku 813/30, PSC 460 15,
lč 250 18779
Petr Jiruška, narozen 17.08.1974

byl dnešníhodne proškolen pro aplikaci protipožárního nátěru PROTHERM STEEL. S odvoláním na toto školení je
společnost HOUŠKAOK s.r.o. oprávněna vystavovat osvědčení o jakosti a kvalitě provedených protipožárních ná{ěrů

PROTHERM STEEL v souladu s certifikátem

AO 204

é.204lc5al20'l2l080-017437

ze

dne 30. června 2012,

a to

za

následujicích podmínek:

1.
2.

Práce provedl výše uvedený vyškolený pracovník

Společnost HOUŠKAOK s.r.o. plně odpovídá za dodženívšech předepsaných technologií a technologických

postupů a nebude protipožárnínátěry aplikovat na konstrukce a profily, pro které nejsou určeny.

3.

Vystavená osvědčení budou číslována, veškeréakce budou viditelně označeny, bude řádně vedenajejich evidence a

výše uvedená autorizovaná společnost umožníuýhradnímu distributorovi protipožárního nátěru PROTHERM STEEL pro

Čn a SR, společnosti AAA COLOR s,r.o. namátkovou

kontrolu.

Společnost HOUŠKAOK s,r.o. a uýše uvedený pracovník berou na vědomí, že v případě, že namátková kontrola zjistí
porušení výše uvedených podmínek, platnost tohoto osvědčeníbude s okamžitou platností zrušena a toto zrušeníbude
oznámeno (i s důvody, které k němu vedly) HZS v místě působenívýše uvedené autorizované společnosti.

Toto osvědčení je nepřenosné a platné pouze s originální plastickou pečetí,razítkem, jménem a podpisem zástupce
společnosti AAA COLOR s.r.o. Platí pouze za předpokladu, že jsou práce prováděny společností HOUŠKA OK s.r.o., která

za ně nese plnou odpovědnost a to i ve smyslu zákona č.59/1998 Sb. ve znění zákona č.209/2000 Sb.

data wstavení.
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V Brně. dne 10. ledna 2013
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,l,ri Kocáb, obchodníředitel

Toto osvědčenímá platnost 24 měsícůod data vystavení
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