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&ffi Byla proškolena a je plně odbomě zptsoOnarj[|ffici technologie sbtického zajišéní systému

-6ffi Výše uvedený zástupce společnosti zodpovídá za kvalitu provedené práce tak, aby byla

§ . :-ffi v souladu s technologickým a prováděcím předpisem aplikace systému HELIFIX.
ffi *Ř Certiíikát se netrýká a neopravňuje k aplikaci na panelov,ých domech dle patentu č. CS 298844

##*ry na "Systém dodatečného vyztužení pro opravy statických poruch stěnových panelŮ a stykŮ panelŮ."
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