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Jednostka Notńkowana

Nll 020

CERTYFIKAT ZGODNOSCI ZAKŁADOWEJ
KONTROLI PRODUKCJI
nr 1020

- CPR -

070038635

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
(Rozpożądzenie cPR), niniejszy ceMkat odnosi się do Wyrobu budowlanego:

Zgodnie

r.

Metalowe izolowane systemy kominowe, sztywne i elastyczne
wkłady kominowe działające w podciśnieniu i nadciśnieniu,
przeznaczone do odprowadzania gazów spalinowych do
atmosfery
typ: Podciśnieniowy system
sLlM EKo, GAzKoM

kominowy izolowany typu KF, HT, SLIM,

Nadciśnieniowy system kominowy izolowany typu SPS lZOL
Podciśnieniowy wkład kominowy typu KF, oWAL
Nadciśnieniowy wkład kominowy typu SPS
Podciśnieniowy wkład kominowy elastyczny typu STALFLEx

wprowadzonego na targ pod nazwiskiem lub nazwą firmy lub znakiem towarowym producenta:

KOMlN-FLEX Sp. z o.o.
43-200 P§zczyna, ul. Górnośląska 1, Polska, NlP: 350006750
Wyprodukowanego w zakładzie produkcyjnym:

i

43-2OOPszczyna, ul. Górnośląska 1
Niniejszy ceńyfikat potwierdza, że Wszystkie postanowienia dotyczące oceny iWeryfikacji stałości
właściwości
użytkowych, określone W załączniku ZA norm:

EN 1856-1:2009; EN 1856-2:2009
W

systemie 2+ są stosowane oraz że

Zakładowa Kontrola Produkcji jest zgodna z wszystkymi Wymaganiami.
Niniejszy ceńyfikat został Wydany po raz pierwszy W dniu 21 grudnia 2009 jako ceĄfikat CPD i
pozosąe Ważny, dopóki nie zmienią się metody badań i/lub Wymagania dotyczące zakładowej

kontroli produkcji, zawarte W zharmonizowanej normie, zastosowane do oceny Właściwości
użytkowych zadek|arowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i Warunki
jego Wytwarzania nie u|egną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub
Wycofany przez jednostkę certyfikującą ZakładoWą Kontrolę Produkcji.
ceńyfikat ten zawiera dziesięć załącznikóW (10

które stanowią jego
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Pieczęć jednostki notyfi kowanej
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zastępca kierownika jednostki

