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owE J KONTROLI PRoDUKC JI wE
Nr 1436 - CPD - 0011

Zgodnie z Dyrekt1,łllą RaĄł 89/106/EWG z dnia 21 grudnia }988 r. w sprawie zbliienia przepisów ustawowych,

w.vkonal,łczych i administracyjnych Państw Cztonkawskich odnoszących się do v'yrobów budowlanych (DyrekĘwa

Wyroby Badowląne - CPD), ntowelizowanąprzez Dvrektywę Rafu 93/68/EWG z dnia 22 łipca 1993 r., stwierdza się, że

h utnźczy wyrób budowlłny :

Ksztahowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnisĘch
w gat. S235JRH, S275J0H, S275JŁH,S355J0H, S355J2H, S355K2H' S275NH' S275NLH' S355NH'

S355NLH, s420NH, S420NLH, s4ó0NH, S4ó0NLH' o paekroju okrągĘm
w zakresie śr.2I,3-I|.4,3 mm i gr. Śc. 2,0.10,0 mm

wg PN-EN 10210-1:2007 i PN-EN lDZlLfz2ffi7,przeznaczone na konstrukcje metalorye.

produkowany przez:

ALCHEMIA S.A.
ul. Łucka 7|9,w-842 Warszawa

w zaWadzie:

ALCHEMIA S.A. -ZakJad Walcownia Rur Andrzej
u|. Księdza Wajdy I,47.102 Zasęadzkie

zostat poddany przez producenta wstępnym badaniom Ępu wyrobu i zaktadowej kontroli produkcji oraz uzupełniającym

badaniom' próbek pobranych w zaWądzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym planem

bądań.
Jednostką noĘfikowana - Zaktady Bądąń i Atestacji ',ZET)M', im. Prof' F, Stauba w Katowicach sp. z o.o, Zakład
Certyfikacji. ' w ramąch systemu oceny zgodności 2* przeprowadziła wstępną inspekcję zaktadu produkcyjnego

i zaffiadowej kontroli produkcji oraz prowadzi ciągĘ nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji,

!'Iiniejszy cerĘfikat potwierdza, że wszystkie wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji opisane

w Załączniku ZA do normy. 
**-"N 10210-1:2007 IDT EN 102l'0-1:2fi)ó

są spetnione.

}tliniejsry cerĘ,fikat wydany pa rąZ pierwszy w dniu Lł.w.fw7 r. jest ważny dapóki wyrób spełnia wymagania

okreśIone w powotanej zhąrmonizowanej specyfikacji technicznej lub warunki produkcji w zaWadzie ąlbo sam system

z akł adow ej kon tr o l i pro dukcj i n i e u l e gn q zn aC z ącym zm i ano m.

Zakłady Badań i Atesta cji,(ZETOM''
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.
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