ZERT

CERTYFIKAT
zgodnosci zakladowej kontroli produkcji
2451-CPR-EN1090-2013.0142.001
Zgodnie z Rozporza_dzeniem (UE) nr 305/2011
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporza.dzenie w sprawie wyrobow budowlanych - CPR)
niniejszy certyfikat obowia_zuje dla nast^puja_cego wyrobu budowalengo:

Wyrob budowlany

Elementy nosne oraz ich zespoty wykonane ze stali
do EXC3 wedlug EN 1090-2

Zastosowanie

dla konstrukcji nosnych we wszytkich typach budowli

Oznakowanie CE

ZA.3.2 i ZA.3.4 wedlug EN 1090-1:2009+A1:2011

Zakres produkcji

patrz na odwrocie
wyprodukowane przez lub dla

Producent

Ekomech Sp. z o.o
Klebowiec 102
78600 Walcz
Polska

Zaktad produkcyjny
Miejsce produkcji Producenta

Potwierdzenie

Ekomech Sp. z o.o
Klebowiec 102
78600 Walcz
Polska
Niniejszy certyfikat potwierdza, ze zastosowano wszystkie postanowienia
dotycza.ce oceny i weryfikacji statosci procesow opisane
w zata.czniku ZA normy zharmonizowanej

EN 1090-1:2009+A1:2011
zgodnie z systemem 2+ oraz, ze Zaktadowa
Kontrola Produkcji spetnia wszystkie okreslone powyzej
wymagania
Poczgtek okresu waznosci

01.08.2013

Data wystawienia

Naste.pny
audit nadzorczy

31.07.2014

Okres waznosci

Niniejszy certyfikat zachowuje swoja. waznosc, dopoki nie zmienia, sie.
okreslone w normie zharmonizowanej metody badan i/lub wymagania
zaktadowej kontroli produkcji do oceny deklarowanego zakresu ustug
oraz nie ulegna. istotnej zmianie wyrob i warunki produkcyjne
w zaktadzie.

Uwagi

patrz na odwrocie

Miejsce wystawienia / data

Dijsseldorf, 04.09.2013
Swider

Dipl.-lng. Gurschke
Kierownik Jednostki
Certyfikuj^cej
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DVS ZERT GmbH, Aachener StraGe 172, 40223 Dusseldorf, Niemcy, www.dvs-zert.de

Numer certyfikatu: 2451-CPR-EN1090-2013.0142.001
Zakres produkcji

</ Produkcja

(circle - perforowanie - formowanie, spawanie)

Przynalezne certyfikaty spawalnicze

GSIHal-EN 1090-2.00192.2013
(SLV Halle, wazne do 09.07.2014)

Uwagi

Jednostka Notyfikowana - 2451 DVS ZERT GmbH dokonata wste.pnej inspekcji
zaktadu produkcyjnego/zakiadow produkcyjnych
i systemu zakJadowej kontroli oraz prowadzi cia.gty nadzor i ocene. zaktadowej
kontroli produkcji.

Postanowienia ogolne
Obowia.zuja. warunki normy zharmonizowanej EN 1090-1:2009 + Al: 2011, pkt. B. 4,1
do pkt. 4.4 wta.cznie.
W szczegolnosci nadzorowane sa. wymagania wediug normy EN 1090-1:2009 + Al: 2011, punkt B 4.3.
W odniesieniu do tych wymagan Producent musi przekazywac Jednostce Notyfikowanej roczne oswiadczenia w formie pisemnej.
Obowi^zuja. Ogolne Warunki Handlowe DVS ZERT GmbH w najnowszej wersji.
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