ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"
(призначений орган з оцінки відповідності продукції вимогам
технічних регламентів згідно наказів № 1306 від 05.11.2013 р.,
№ 204 від 24.02.2014 р. Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України, номер призначеного органу ІІА.ТК..089.
Акредитований у Національному агентстві з акредитації України
(атестат акредитації № 10146 від 02.08.2013 р.)
№ 00064

Повна назва, тип,вид, марка, (товарний знак))
Полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарний знак)/
(сотріеіе ргосіисі пате, іуре, кіпсі, тосіеі, тегскатісіе тагк (Ігасіетагк))

ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ безпеки обладнання, що працює під тиском

Відповідає вимогам
Соответствует требоваииям
Сотріу м?іїк (Не ^е^иі^етеп^

(ко д (и ) У К Т З Е Д ; Д К 0 1 6 )
( к о д ( ь і) Т Н В З Д ; Д К 0 1 6 )
( І Ж Т 2 Е 0 СОСІе ( 5 ) О К 0 1 6 )

(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. N 35)

згідно з ДСТУ Б В.2.7-143-2007
(назва та позначення нормативних документів)/
(название и обозначение нормативних документов)/
(пате апсі сіепоіаііоп о/погта(ІУе сІоситепіа)

Кегті СтЬН” Рапкоґеп ВаМпНої 1 94447 РІаііІіпд (Німеччина)

Виробник(и)
продукції
Изготовитель продущии
Ргосіисег(з)

Кепгіі СтЬН” Рапкоґеп ВаіїпНоґ 194447 РІаііІіпд (Німеччина)

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

Кеппі СтЬН” Рапкоїеп ВаНпНої 194447 РІаііІіпд (Німеччина)

Сертифікат видано
Сертификат вьідаи
Сегіфсаіе із іззиесі оп

Модуль оцінки відповідності

В (сертифікат перевірки типу)

Модуль оценки соответствия
Соп/огтііу аззеззтепі тосіиіе

Сертифікат видано органом з оцінки
відповідності
Сертификат вьідан органом по оцеяке соответствия

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

Сегіі/ісаіе із іззиесі Ьу іНе сот/огтіїу аззеззтепі Ьосіу

На підставі
На основании
Оп іНе §гоипсІз о/

Сертифікаційних випробувань, протокол № 206 від 29.04.2014 р
ВЛ ВАТ 'Харпластмас' (61117, м. Харків, вул. Залютінська,4,
у
'< атестат акредит ації № 2^239 дійсний до 24.09.2018 р.)

Керівник органу з оцінки відо^ьїцінос^і

О.Е. Сердюков

Руководитель орфна пщценке фотв1?тіття/
НеасІ о/соп/огтіІутрЬхзтеЩ Ьосіу
І і
ч%? 'у * / /

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

ч^ А гГ " М.ІҐ./М/П./§іашр

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"
(призначений орган з оцінки відповідності продукції вимогам
технічних регламентів згідно наказів № 1306 від 05.11.2013 р.,
№ 204 від 24.02.2014 р. Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України, номер призначеного органу 11А.ТК.089.
Акредитований у Національному агентстві з акредитації України
(атестат акредитації № 10146 від 02.08.2013 р.)
№ 00054

089
Серія АОО

ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
Згідно статті 17 розділ 3 Закону України ”Про підтвердження відповідності” від 16.10.12 р. за № 5463-УІ

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК " за № ІІА.ТВ.089.0046-14
Термін дії з 19 травня 2014 р. до 18 травня 2019 р.
Труби з поліетилену для систем опалення та водопостачання з анкерами для кріплення:
1. Труби п'ят иш арові поліет иленові РЕ-Хс для системи опалення підлоги хп е і ЗРРРЕО з
номінальним зовніш нім діаметром 10-32 мм
2. Труби п'ят иш арові поліет иленові РЕ-Ха для системи опалення підлоги хп е і 8РРРЕА з
номінальним зовніш нім діаметром 14-16 мм
3. Труби напірні металополімерні РЕ-КТ/АІ/РЕ-Нй, артикль ЗНКМРЮ з номінальним зовніш нім
діаметром 14-32 мм
4. Труби поліет иленові РЕ- РТ, артикль ЗРРРЕР з номінальним зовніш нім діаметром 14-32 мм
Всього 4 п о зи ц ії

Керівник органу з оцінки відповідності

О.Е. Сердюков

Руководитель органа по оценке соответствия/
Неасі о/с о п /о гт іІу ^ ш т е п І Ьосіу

(ініціали, прізвище)
(ииициальї, фамилия)/
(іпіІіаЬ, /атіїу пате)

П./8іаіпр

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"
(призначений орган з оцінки відповідності продукції вимогам
технічних регламентів згідно наказів № 1306 від 05.11.2013 р.,
№ 204 від 24.02.2014 р. Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України, номер призначеного органу ІІА.ТК.089.
Акредитований у Національному агентстві з акредитації України
(атестат акредитації № 10146 від 02.08.2013 р.)
№ 00066

089
Серія

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ СИСТЕМИ ЯКОСТІ
СЕРТИФИКА Т СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЬІ КА ЧЕСТВА/
СЕЯТІРІСАТЕ ОР ОіІАНТУ ЗУЗТЕМ АРРРОУАІ.
Згідно статті 17 розділ 3 Закону України "Про підтвердження відповідності”
Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК " за № УА.ТК.089.0048-14
Зарегистрирован в Реестре ООО "ЕВРО-ТИСК" под №
Ке£І5їегесІ аі іке Кесогсі о/іИе "ЕІЛЮ-ТУ8К" И С ипсіег №
Термін дії з 19 травня 2014 р. до 18 травня 2019 р.
Срок действия с
по
Тегт о/уаіісііїу /гот
Іо
Труби з поліетилену для систем опалення та
Продукція

3917

водопостачання з анкерами для кріплення (згідно
Додатку), запасні частини та комплектуючі до них.

Продущия/
Ргосіисііоп
Відповідає вимогам
Соответствует тпеіїованиям
Соответствует треЬованиям
Сотріу м/ііп Іпе гециігетепі

(код(и) УКТ ЗЕД; ДК 016)
(код(ьі) ТНВЗД; ДК 016)
(ІЖ Т2ЕО сосіе (з), Б К 016)

Повна назва, тип,вид, марка, (товарний знак))
Полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарний знак)/
(сотріеіе ргосіисі пате, іуре, кіпіі, тосіеі, тегскатШе тагк (ігасіетагк))

ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ безпеки обладнання, що працює під тиском
(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. N 35)
зг/дно зДСТУБ В.2.7-143-2007
^
(назва та позначення нормативних документів)/
(название и обозначение нормативних документов) /
(пате апсі сіепоіаііоп о/погтаїіхе сіоситеп(х)

“Кегті ОтЬН” Рапкоіеп ВаіїпіїоП 94447 РІаіїІіпд (Німеччина)

Виробник(и)
продукції
Изготовитель продукции
РгосІисег(5)

“Кегті СтЬН” Рапкоїеп ВаНпНої1 94447 РІаіїІіпд

Сертифікат видано
Сертификат вьідан
Сегіфсаіе І5 іззиесі оп

О (забезпечення якост і виробництва)

Модуль оцінки відповідності
Модуль оценки соответствия
Соп/огтіїу а58е88теп1 тосіиіе

Сертифікат видано органом з оцінки
відповідності
Сертификат вьідан органом по оценке соответствия

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

Сегіфсаіе із іззиесі Ьу іНе сот/огтііу аззезш епі Ьосіу

На підставі
На основании
Оп іНе §гоипсІ5 о/

Звіт у за результатами
ки системи управління якіст ю
№ТР 089.14-0654.23. ТР
Я СУЯ від 12.05.2014 р.
ТОВ "ЄВРО-ТИСК" (61057, м.
рків, вул. Пушкінська, 32, корп.З)

Керівник органу з оцінки відповідності

О.Е. Сердюков

Руководитель опгонвтш’вцемке соответствия/

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

П./8іашр

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"
(призначений орган з оцінки відповідності продукції вимогам
технічних регламентів згідно наказів № 1306 від 05.11.2013 р.,
№ 204 від 24.02.2014 р. Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України, номер призначеного органу ІІА.ТК.089.
Акредитований у Національному агентстві з акредитації України
(атестат акредитації № 10146 від 02.08.2013 р.)
№ 00056

089
Серія АОО

ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ СИСТЕМИ ЯКОСТІ
Згідно статті 17 розділ 3 Закону України ”Про підтвердження відповідності” від 16.10.12 р. за № 5463-У1

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК " за № УА.ТР.089.0048-14
Термін дії з 19 травня 2014 р. до 18 травня 2019 р.
Труби з поліетилену для систем опалення та водопостачання з анкерами для кріплення:
1. Труби п'ят иш арові поліетиленові РЕ-Хс для системи опалення підлоги хп е і 8РКРЕ0 з
номінальним зовніш нім діаметром 10-32 мм
2. Труби п'ят иш арові поліетиленові РЕ-Ха для системи опалення підлоги хп е і ЗРКРЕА з
номінальним зовніш нім діаметром 14-16 мм
3. Труби напірні металополімерні РЕ-НТ/АІ/РЕ-НО артикль 8НКМК0 з номінальним зовніш нім
діаметром 14-32 мм
4. Труби поліет иленові РЕ- ЯГ артикль 8РКРЕК з номінальним зовніш нім діаметром 14-32 мм
Всього 4 п о зи ц ії

Керівник органу з оцінки відповідності

О.Е. Сердюков

Руководитель органа по оценке соответствия/
Неасі о/соп/огтіїу аззеззтепі Ьосіу

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

(іщпііиге)

.П./8іашр

