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INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s. 
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, Ceská republika 

CERTIFIKÁT 
potvrzuje, že výrobek 

Batohy školní TOPGAL 

č. 20 0155 V/ITC/b 

kolekce CHILLI 2019 (přecházející do kolekce CHILLI 2020), vánoční kolekce CHILLI 2019 
(přecházející do kolekce CHILLI 2020), CHILLI 2020 (přecházející do kolekce 2021), vánoční 
kolekce CHILLI 2020 (přecházející do kolekce CHILLI 2021 ), CHILLI 2021 (přecházející do 
kolekce CHILLI 2022), kolekce CHILLI 2022 
Typy - skupiny: 
BEBE, COCO, ENDY, ELLY, CODA, NIKi, L YNN, ALL Y, KIMi, MIRA, BAZI 

vyráběný společnosti 

TOPGAL a.s. 
Nádražní 73, 785 01 Štemberk, Česká republika 
DIČ: CZ25858891 

splňuje požadavky následujících technických specifikací: 
TS-ITC-313/2013, verze 04:2020 Batohy školní Topgal 

Institut pro testování a certifikaci, a.s. s kladným výsledkem aplikoval certifikační schéma CZ-ITC 5.2, 
v_9_2020 a požadavky výše uvedených specifikací. Certifikát současně potvrzuje, že výrobce má vytvoreny 
predpoklady pro zajištěni stability kvality. 
Tento certifikát byl vydán na základě popisu výrobku, dokumentace a výsledku hodnoceni uvedených 
v Závěrečném protokolu o kontrole certifikovaného výrobku č. 323300063/2022. 

Podmínky použití certifikátu a související informace: 
1. Vztahuje se pouze k výše uvedeným modelúm výrobku. 
2. Povinnosti držitele certifikétu je zabezpečit shodu všech výrobků daného modelu s typem posouzeným prosti'ednictvlm tohoto certifikátu. 
3. Platnost certifikátu je podmíněna kladnými výsledky kontrolnlch zkoušek nebo hodnoceni, provedených alespor'\ jednou ročně 

Institutem pro testování a certifikaci, a.s. 
4. Certifikát zůstává v platnosti, pokud nedojde ke změnám výrobnl technologie, použitých norem nebo pi'fslušných pl'edpisů , avšak 

nejdéle do data platnosti. 
5. Držitel certifikátu je povinen Informovat Institut pro testováni a certifikaci, a.s. o změnách surovin nebo výrobnlch technologil, které 

mohou ovlivnit vlastnosti certifikovaného výrobku. 
6. Pfi použlvání certifikátu se držltel certifikátu Ndl·Pravidly která jsou vei'ejně prlstupná na www.itczlin .cz. 

.., v Platnost do: 
',rl. 

30.03.2023 O:~~ 
· :,,, .. _ Datum vydání: 29. 04. 2022 ""«~z!Z'(J.J' 
, '-': (nahrazuje certifikát č. 20 0155 V/ITC/a ze dne 28. 04. 2021) 

/ 
11,?itl:, e latnost certifikátu lze ověfit na: www.ilczlln.cz. 
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zástupce reditele divize certifikace 
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Licence pro použití značky 

,,ITC certifikova_ná kvalita" 
číslo: 0001/2022 Q 

OVAN 

(I~~ ,~ ~,,,,ro aut-I.: 

nebo 

Institut pro testování a certifikaci, a.s. propůjčuje na základě výsledku hodnocení uvedeného 

v Závěrečném protokolu o kontrole certifikovaného výrobku č. 323300063/2022 ze dne 

29. 04. 2022 licenci společnosti 

TOPGAL a.s. 
Nádražní 73, 785 01 Šternberk, Česká republika 
DIČ: CZ25858891 

v souladu s Pravidly pro používáni a správu Certifikační značky kvality Institutu pro testováni a 

certifikaci, a.s . • ITC Certifikovaná kvalita" pro následující výrobek: 

Batohy školní TOPGAL 

kolekce CHILLI 2019 (pfecházející do kolekce CHILLI 2020), vánoční kolekce CHILLI 2019 

(přecházející do kolekce CHILLI 2020), CHILLI 2020 (přecházející do kolekce 2021), vánoční 

kolekce CHILLI 2020 (přecházející do kolekce CHILLI 2021), CHILLI 2021 (přecházející 

do kolekce CHILLI 2022), kolekce CHILLI 2022 
Typy - skupiny: 
BEBE, COCO, ENDY, ELL Y, CODA, NIKi, L YNN, ALL Y, KIMi, MIRA, BAZI 

uvedené v prlloze, která je nedílnou součásti licence člslo: 0001/2022 Q . 

"J!}t J 
') , Tato licence umožňuje pi'ipojenl značky .ITC certifikovaná kvalita" (dále jen značka) na výrobky 

·~• shodné s hodnoceným typem, které jsou uvedeny v certifikátu č. 20 0155 V/ITC/b. Držitel licence je, 

( .'i\- oprávněn užívat značku společně s logem česká kvalita, na které se vztahuji pravidla použiti jako na 

J',. ] 1 značku. Logo česká kvalita nesmí být užlváno samostatně. Tento certifikát může být zrušen podle 

~I,'= ustanovení Pravidel pro používání a správu Certifikačnl značky kvality Institutu pro testováni a 

i)y~'ffil certifikaci, a.s. týkajlclch se části odstou A~::ZZZ~ bo zrušení licence. 
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Datum vydání: 29. 04. 2022 ~ng. Dušan Shejbal, Ph. . 
v;'hL„ ; , :,L- zástupce reditele divize certifikace , 
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,._, \I Licence pro použití značky """, ~~·y i~v 
~ ; . ~-">, 

/!~;., ,,ITC certifikovaná kvalita" ,:I. 
".·

1:-\'.í. číslo: 0001/2022 Q i:J!Jz.' ~~ , ,,1 
4~) ',:/1 

--f " příloha , i?i 
~ ,,r· ,1.,1 _ ...,,~ 

,A~ 1 ) ~ '-'" 

<;-' Název v· robku Katalo ové číslo ' .. ~+--
: /?;k kolekce CHILLI 2019 Skupina BEBE - modely: BEBE 19001 G, BEBE 19011 B, BEBE , ,u 

l"'W,. ,, , (přecházející do kolekce 20001 G, BEBE 20012 B, BEBE 21001 G, BEBE 21012 B, BEBE r;4j.J1fr~, 
i.:"/• CHILLI 2020), vánoční 22001 G, BEBE 22012 B 1

, '(Ý ' 

,,...~ " kolekce CHILLI 2019 Skupina GOGO - modely: GOGO 19002 G, GOGO 19012 B, ~ 
<-'; ~1~ (přecházející do kolekce GOGO 19015 B, GOGO 20003 G, GOGO 20004 G, GOGO 20015 '~,~\: ;-· g7~~~~~~j~~?d;~~~;~;~20 ~20~~g~ G~~662~01~~Go 21006 G, Goco 21011 s, GoGo 1\ ~ · 

i,,,;_:•:;~\.- 2021), vánoční kolekce Skupina ENDY- modely: ENDY 19003 G, ENDY 19005 G, ENDY :,,/\}ji;;, 
' CHILLI 2020 (přecházející 19013 B, ENDY 20002 G, ENDY 20006 G, ENDY 20013 B, ENDY <.1.W#\'. 

<, .. do kolekce CHILLI 2021), ~~~~~ ~· EENNDDYY 2201000175 GB, EENNDDYY 2201004133GB, EENNDDYY2201004156 BB, EENNDDYY '.ij 
• CHILLI 2021 (přecházející ' · · • • r,-~ i ..,L~: do kolekce CHILLI 2022), 22002 G, ENDY 22005 G, ENDY 22013 B, ENDY 22016 B I-""" ~ir 

· ~ kolekce CHILLI 2022 Skupina ELLY - modely: ELLY 19004 G, ELLY 19014 B, ELLY ~,._ 
'{ 19039 G, ELL Y 19042 B, ELL Y 20005 G, ELL Y 21004 G, ELL Y " '', 

'~·''''. fí.r,, 21015 B, ELLY 22004 G, ELLY 22015 B r_NJ/;/ ~Fi_~1:; 
•, Skupina GODA - modely: GODA 19006 G, GODA 19016 B, . ' " , '11 

GODA 19041 G, GODA 19044 B, GODA 20009 G, GODA 20020 .;:,, 
B, GODA 21009 B, GODA 21020 B, GODA 22010 G, GODA V:: \I 

22018 B _;k-~;~• 
Skupina NIKi - modely: NIKi 19007 G, NIKi 19017 B, NIKi 20011 
G, NIKi 20022 B, NIKi 21011G, NIKi 21022 B, NIKi 22022 B 

Skupina L YNN - modely: L YNN 19008 G, L YNN 19018 B, L YNN 
20008 G, LYNN 20019 B, LYNN 21007 G, LYNN 21018 B, LYNN 
22008 G, L YNN 22019 B 

Skupina ALLY - modely: ALLY 19009 G, ALLY 19040 G, ALLY 
20044 G, ALL Y 22007 G 

Skupina KIMi - modely: KIMi 19010 G, KIMi 19020 B, KIMi 20010 
G, KIMi 20021 B, KIMi 21010 G, KIMi 21021 B, KIMi 22011 G, 
KIMi 22021 B 

Skupina MIRA - modely: MIRA 19019 B, MIRA 19043 B, MIRA 
20007 G, MIRA 20018 B, MIRA 20046 B, MIRA 21008 G, MIRA 
21019 B, MIRA 22009 G, MIRA 22020 B 

Skupina BAZI - modely: BAZI 21003 G, BAZI 21014 B, BAZI 
22003 G, BAZI 22014 B 
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