ZERT

CERTYFIKAT
zgodnoÉci zakladowej kontroli produkcji

245 l-C PR-E

N

L090-20 14.0102.005

Zgodnie zRozponqdzeniem (UE) nr 305/201.1
Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporzqdzenie w sprawie wyrobów budowlanych - CPR)
niniejszy certyfikat obowiqzuje dla nastqpujqcego wyrobu budowlanego:

ny

Elementy noéne oraz ich zestawy wykonane z aluminium
do klasy EXC2 wedlug EN 1090-3
dla konstrukcji no6nych we wszystkich typach budowli

CE

2 .3.2iZ, .3.4 wedlug EN L090-1:2009+41:20l.L
wyprodukowane przez lub dla

Schletter Solar GmbH
Alustraße 1
83527 Kirchdorf / Haag i. OB
Niemcy
Schletter Solar GmbH
Alustraße L
83527 Kirchdorf / Haag i, OB
Niemcy
Niniejszy certyfikat potwierdza, 2e zastosowano wszystkie postanowienia
dotyczqce oceny i weryfikacji stalo6ci procesów opisane
w zalqczniku ZA normy zharmonizowanej

EN 1090-1:2009+41:2011
zgodnie z systemem 2+ oraz,2e Zakladowa
Kontrola prod u kcj i speln ia wszystkie wymaga n ia
okreélone w powy2szej normie
!a

24.0L.20L2
23.01.2025
Niniejszy certyfikat zachowuje swojq wa2no5é, dopóki nie zmieniq siq
okreélone w normie zharmonizowanej metody badañ i/lub wymagania
zakladowej kontroli produkcji do oceny deklarowanych wlaSciwo6ci

u2ytkowych oraz nie ulegnq istotnej zmianie wyrób i warunki produkcyjne
w zakladzie.
patrz na odwrocie
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wystawienia / data

Düsseldorf, 08.02.2022
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Dipl.-lng. Gurschke
K¡erownlkJednostd
Certì/ffkulacej
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GmbH, Aachener Straße 172, 40223 Düsseldorf, Niemcy
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ZERT
Nu

mer certyf i katu : 245 l-C

Uwagi

PR-E N 1090-2014.0

102.005

Jednostka Notyfikowana - 245'I.. DVS ZERT GmbH dokonala wstqpnej inspekcji
za klad

u

p

rod u kcyj nego/za kla dów prod

u

kcyj nyc h

i systemu zakladowej kontroli oraz prowadzi ciqgly nadzór i ocenq zakladowej

kontroli produkcji.
Postanowienia ogólne
Obowiqzujq warunki normy zharmonizowanej EN 1090-1.:2009 + AL: 201.L, pkt, B. 4,1
do pkt. 4.4 wlqcznie.
W szczególnoÉci nadzorowane sq wymagania wedlug normy EN 1090-L:2009 + AL: 2011, punkt B 4.3.
W odniesieniu do tych wymaga¡í Producent musi pzekazywaé Jednostce Not¡¡fikowanej roczne oSwiadczenia w formie pisemnej

Obowiqzujq Ogólne Warunki Handlowe DVS ZERT GmbH w najnowszej wersji.
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