Stavební výrobky - seznam certifikačních pracovníků

Ing. Petr Karlík

vedoucí střediska certifikace
stavebních výrobků
- asfalty pro silniční účely,
výrobky z asfaltu, zálivky spár
vozovek a dilatací
- asfaltové směsi
- nátěry pro povrchovou
úpravu pozemních
komunikací
- kalové vrstvy
- těsnicí tmely

Ing. Vladimír Sedláček

zástupce vedoucího střediska
577 601 317
certifikace stavebních výrobků
- stavební výrobky pro
kanalizační systémy
- rozvody kapalin a plynů vč.
příslušenství
- výrobky pro těsnění prvků
kanalizačních systémů z jiných
materiálů než je
vulkanizovaný kaučuk, TPE,
PUR a mikroporézní pryž
- římsové a okapové prvky
- rozvodné systémy
vzduchotechnických a
klimatizačních zařízení
- prefabrikované výrobky pro
drenáže
- zařízení pro přípravu teplé
vody a ústřední vytápění
s výjimkou zařízení spalujících
plynná paliva,
- tepelná čerpadla
- zařízení pro vytápění
vnitřních prostor bez
vlastního zdroje energie

577 601 518

pkarlik@itczlin.cz

vsedlacek@itczlin.cz

Martina Červenková

-

-

-

chladicí, vzduchotechnická a
klimatizační zařízení,
klimatizační jednotky
rozvodné systémy
vzduchotechnických a
klimatizačních zařízení
regulační, směšovací a
zdravotně technické
armatury, filtry a odlučovače
systémů pro dopravu a
rozvody vody určené pro
lidskou spotřebu a kapalin,
kromě vody určené pro
lidskou spotřebu

577 601 249

mcervenkova@itczlin.cz

Ing. Filip Gregovský

- hydroizolační a parotěsné
materiály z plastů a pryže
- hydroizolační asfaltové pásy
- geotextilie, geosyntetika
- kamenivo
- lehčené kamenivo,
hydraulická silniční pojiva
- výrobky pro zpevněné
venkovní povrchy
- výrobky pro tuhé podlahové
povrchy
- obkladové prvky z kamene
- digestoře

577 601 657

fgregovsky@itczlin.cz

Ing. Milan Kovář

- tepelně a zvukově izolační
materiály
- stavební výrobky pro
otvorové výplně
- pružné/textilní podlahoviny,
dřevěné podlahy
- panely, obkladové prvky,
tapety, desky a profily
- lepidla
- izolátory proti kmitání a
tlumiče
- stavební ložiska
- protihluková zařízení a stěny,
clony proti oslnění
- pryžová těsnění
- tapety v rolích

577 601 541

mkovar@itczlin.cz

Ing. Lubomír Martiník,
Ph.D.

577 601 658
- cement, vápno
- popílek do betonu
- popílky a směsi s popílkem,
materiály pro zásypy a násypy
- zásypový materiál určený
k likvidaci hlavních a starých
důlních děl zasypáním
- granulát pro kolejové lože a
obslužné komunikace
báňských provozů, granulát a
aditivovaný granulát do
výsypek povrchových dolů pro
násypy a zásypy při
zahlazování důlní činnosti,
granulát pro rekultivaci
báňských výsypek
- recykláty pro stavební použití
- odlučovače, čističky
odpadních vod, septiky
- nádrže a zásobníky (s
objemem nad 300 l) pro
skladování látek ohrožujících
životní prostředí
- vybavení pro čerpací stanice
odpadních vod
- ocelové konstrukce

Ing. David Mikulášek

-

potěrové materiály
těsnicí tmely
plastové kotvy do betonu
výrobky pro stabilizaci hornin
a zemin

- kontejnery

577 601 557

lmartinik@itczlin.cz

dmikulasek@itczlin.cz

Ing. František Pavelka

- vnitřní a vnější povrchové
úpravy stěn a stropů
- malty
- přísady a příměsi do betonů a
malt
- zateplovací systémy
- výrobky pro ochranu a opravy
betonu
- tekuté hydroizolační
materiály
- pojiva ze syntetických
pryskyřic
- lepicí a vyrovnávací tmely
- prefabrikované komíny (prvky
na výšku podlaží), komínové
vložky (prvky nebo bloky),
vícevrstvé komíny (prvky
nebo bloky), jednovrstvé
komínové bloky, díly volně
stojících komínů a přilehlých
komínů
- sestavy vnitřních příček
- sestavy lehkých obvodových
plášťů

543 216 044

fpavelka@itczlin.cz

Ing. Marcela Sovišová

-

577 601 337

msovisova@itczlin.cz

-

zdicí prvky
keramické dlaždice
šindele (mimo dřevěných)
samonosné průsvitné střešní
sestavy (kromě sestav na bázi
skla)
střešní krytiny plastové a
laminátové

Bc. Josef Vaněk

- beton a betonové
prefabrikáty
- betonářská a předpínací
výztuž
- vlákna do betonu
- stavební výrobky pro
hygienická zařízení

577 601 557

jvanek@itczlin.cz

Ing. Jiří Růžička

- střešní krytiny
- Výrobky pálené stropní
- prefabrikované sendvičové
krytinové dílce
- sádrové výrobky

572 779 901

jruzicka@itczlin.cz

Ing. Radim Pšenka

572 779 903
- spony, táhla, stropní závěsy,
konzoly, opěrné úhelníky,
výztuž ložných spár a překladů
- upevňovací prvky a
upevňovací systémy pro
potrubní rozvody a rozvody
vzduchotechniky

rpsenka@itczlin.cz

Ing. Radim Mikač

- sestavy nenosného
ztraceného bednění

572 779 902

rmikac@itczlin.cz

Ing. Pavel Vávra

- elektrické kabely, domovní
zásuvky a vidlice

572 522 242

pvavra@itczlin.cz

Ing. Petr Ptáček, Ph.D.
(externista)

- konstrukční výrobky
z rostlého dřeva
- konstrukční lepené lamelové
výrobky ze dřeva
- desky na bázi dřeva
- dřevěné šindele
- dřevěné sloupy venkovního
vedení
- výrobky pro napouštění
(impregnaci) dřeva určeného
pro stavby

605 238 308

pptacek@itczlin.cz

