ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ----"ЄВРО-ТИСК"
Призначений орган з сертифікації продукції та послуг в державній Системі сертифікації УкрСЕПРО
(наказ № 240 від 11.03.2013 р. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, номер призначеного
органу ІІА.Р.069). Уповноважений на проведення робіт з сертифікації імпортної продукції в Системі
УкрСЕПРО (свідоцтво №ІІА.РІЧ.069 від 11.03.2013 р.). Акредитований у Національному агентстві з акредитації
України (атестат акредитації № 10146 від 02.08.2013 р.)
№00641

СЕРТИФИКА Т СООТВЕТСТВИЯ/СЕКТІРІСА ТЕ ОЛ/ СОЛ/РОЯМ/7Т
Згідно статті 17 розділ 3 Закону України "Про підтвердження відповідності’1 від 16.10.12 р. за № 5463-УІ
Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК” за № ІІА.10146.0308-14
Зарегистрирован в Реестре ООО "Евро-Тиск” под №
Ке%і5ІегесІ аі іке Кесогсі о /ік е “Еиго-ТУЗК Ьісі” ипсіег №

Термін дії з 19 травня 2014 р. до 18 травня 2019 р.
Срок действия с
Тегт о / уаШ ііу/гот

по
Іо

Покриття для підлоги з пластмас у рулонах або пластинах:
плити складні типу хпеі, арт. ЗРОК8Р..., поліетиленова
плівка: арт. 8РІРР.. запасні частини та комплектуючі до них,
де замість ... - можливі літери та/або цифри, що визначають
відмінність за технічними характеристиками, що не впливають
на показники безпеки

Продукція

Продукция/
Ргосіисііоп

Повна назва, тип,вид, марка, (товарний знак))
Полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарний знак)/
(сотріеіе ргосіисі пате, Іуре, кіпсі, тосіеі, тегскамісіе тагк ((гасіетагк))

3920

(код(и) УКТ ЗЕД; ДК 016)
(код(ьі) ТНВЗД' ДК 016)
Ш КТ2ЕО С О СІЄ (з) ОК 016)

ДСТУ Б.В.2.7-38-94

Відповідає вимогам
Соответствует требованияч
Сотріу мчік іИе гедиігетепІ

(назва та позначення нормативних документів)/(название и обозначение нормативних докумептов)/(пате апсі сіепоіаііоп о/погт аіт сіоситепіх)

“Кеппі ОтЬН” Рапкоїеп ВаІтЬої 194447 РІаШіпд (Німеччина)

Виробник(и) продукції
Изготовитель продущии
Ргосіисеф)

“Кеппі ОтЬН” Рапкоґеп ВаНпНоґ 194447 РІайІіпд (Німеччина)

Місце(я) виробництва
Место(а) производства
Ріасе(з) о/ргосіисііоп

“Кеппі СтЬН” Рапкоіеп ВаГіпМоґ 194447 РІаіїІіпд (Німеччина)

Сертифікат видано
Сертификат вьідан
Сепфсаіе із ізте сі оп

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно.
Технічний нагляд за сертифікованою продукцією здійснюєт ься
один раз на рік.

Додаткова інформація
Дополиительная информащя
АсІсІШопаї іп/огтаїіоп

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат вьідан органом по сертификации
Сегїі/ісаіе із іззиесі Ьу ІНе сегҐфсайоп Ьосіу

На підставі
На основании
Оп іке %гоипсІ5 о /

ТОВ ” ЄВРО-ТИСК”, 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32,
Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30,
тел. 757-81-59, 757-81-60

Сертифікаційних випробувань, протокол № 206/1 від 29.04.2014 р., ВЛ ВАТ 'Харпластмас'
(61117, м. Харків, вул. Залютінська,4, атестат акредит ації N2 2Т239 дійсний до 24.09.2018 р.)
Звіт у за результатами оцінки системи управління якіст ю від 12.05.2014 р.

Керівник орг

КЗД1Г

Руководитель орга
Ьеасіег сегіі/ісаііоп

рНОЮ

ьнютю

№36625992-^2

О.Е. Сердюков
(підіте)
^(подпись)
(іщпііигє)

/М .П ./8іатр

(ініціали, прізвище)
(инициальї, фамилия)7
(іпіііаіз, /атіїу пате)

