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CERTIFIKAT
č. 19 _ 058/l

na výrobky:

tkaniny určenépro zdravotnictví - lůžkoviny(včetněpoužitípro děti do 3 tet)

DoMEsTIK

materiálové složení:l 00 % bavlna, plošná hmotnost: l45 g.m-2, vazba,. plátnová
barva: bílá + žlutépruhy, modrá, zelená, fialová, pruhy: modré, fialové, zelené,bilé

TILLA

materiálové složení:50 oÁbavlna/ 50 % polyester, plošná hmotnost: 145 g.m-2, vazba,. plátnová, bawa: bilá, zelená

GABRIELA

materiálové složení:l00 % bavlna, plošná hmotnost: 170 g.m-2, vazba: kepr 2l1^bfla modrá oranžová

Tímto certifikátem se potvrzuje shoda výrobků s následující technickou speciíikací:
. čSN P CEN/TS t4237 z2017 Textilie pro zdravotnictví a zařízenísociálníchslužeb
Tabulka 1-Ložni prádlo
o OS 80-07lZIz2018 Textilní l}rob§ pro zdravotnictví a zaíízenísociálních služeb - Technické
požadavky Tabulka 1 -Ložni prádlo, Tabulka 7 -Zďravotní nezávadnost
o Metodické doporučení§tátního zdravotního ústavu č. 1/2000 k posuzování výrobků, které
přicházejí do přímého styku s lidslcým organismem prostřednictvím kfiže, případně sliznic

o
.

Tabulka I

-

Základní kritéria pro hodnocení textilních výrobků

Vyhláška Ministerstva zdravotnicfuí Českérepubliky č.84/2001Sb. o hygienických požadavcích
na hraČky a qýrobky pro děti ve věku do 3 let, ve znění pozdějších předpisů (§ 2 odst. 6 a § 8
vsouladu spřílohou č. 10 - Hygienické limity q,luhovacích zkoušek zíextllii a netkaných textilií
použi!ých pro vyrobky pro děti)
CSN EN ISO 13688:2014 Ochranné oděly

- Obecné požadavky (č1.4.2,5.3)

a osvědčuje se,

odpovídají s odchylkou užitným a hygienickým požadavkům uvedené technické specifikace,
jsou vhodné pro použitíve zdravotnických zaíízenícha nepředstavují zdravotní riziko.

Že výroblqy

Zjištěná odchylka: GABfuIELA nesplňuje požadnlq, na prodyšnost

Cerlifikaění systém: zkoušenítypu a dozor nad výrobkem (certifikační schéma COY TZÚ
ě.2l01.04.2a20 vycházi z z ČsN EN ISO/IEC 17067).
Certifikát je vydán vrozsahu akreditace certifikačního orgánu. Podkladem pro certifikát je závěreěný
protokol ě. COVll9l200 ze dne 04.09.2019 a kontrolní zpráva č. COVl19l058/1-4lK1 ze dne 15.06.2022,
vydané COY TZÚ v Brně. Závěreěný protokol a kontrolní zprávatvoří nedílnou součást tohoto certifikátu.

Cetifikát vydán v Brně, dne: 04,09.2019
Aktualizov án: 24.0 6.2022
Platnost do: 30.09.2024

*Ío§U

eno;

'q\

ffibE
V 3044

---7

./ l'--'/z'
-/-n

l'-?

1-:. .

Ing. Svatava Horáěková

vedoucí certifikačního oddělení

