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Jednostka Notyfikowana Nr 1020

C§RTYFII(A T ZGoDNoŚĆl ZAIęL ADOWEJ
KONTROLI PRODUKCJI

nr 1020 - cPR - 070038639
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 3O5t2O11 z dnia 9 marca 2011 r.

(Rozporządzenie CPR), niniejszy ceńyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Metalowy współosiowy system powietrzno spalinowy do kotłów
z zamkniętą komorą spalania

typ: Nadciśnieniowy komin 
"y"i"ro*y 

typu WSPS

wprowadzonego na targ pod nazw'::,,:: 
:: T::1rrmy 

lub znakiem towarowym producenta:

KOMIN-FLEX Sp. z o.o.
43-200 P szczy na, u t. Górnośląska't, Pols ka, NlP : 350006750

i wyprodukowanego w zakładzie produkcyjnym: :

43-2§a Pszczyna, ul, Górnośląska 1

Niniejszy ceĘfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości
właściwości uzytkowych, określone w załączniku ZA norm:

EN 14989-2:2007
w systemie 2+ są stosowane orazże

Zakładowa Kontrola Produkcji jest zgodna z wszystkymi wymaganiami.
Niniejszy ceńyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 6 kwietnia 2010 jako ceńyfikat CPD i

pozostaje ważny, dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej
kontroli produkcji, zawarte ,w zharmonizowanej normie, zastosowane do ,oceny właściwości
użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrob budowlany i warunki
jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie zawieszony lub
wycofa n y p rzez j ed n ostkę ce ńyf i k ującą Zakładową Ko n tro lę P rod u kcj i.

Certyfikat ten zawiera jeden załącznik (1 strona), która stanowijego integralną częśc.

Pieczęć jedno§tki notyfikowanej 1 020

Ostrava, 1 1 czerwca 2018
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