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Świadectwo zgodności CE
Nr 0071-CPD-14627
Rew.0

W ramach dyrektywy 89/106/EWG Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 grudnia 1988r. w
sprawie zbliżenia przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich
dotyczących wyrobów budowlanych ( Dyrektywa Wyroby Budowlane – DPC), zmieniona
przez dyrektywę 93/68/EWG Rady Wspólnot Europejskich z dnia 22 lipca 1993, zostało
ustalone, że wyrób budowlany (wyroby budowlane):

Sufity napinane BARRISOL
(parametry podane w załączniku)
Wprowadzone na rynek przez
NORMALU SAS
Route de Sipes
FRA-68680 – KEMBS
I wyprodukowane w fabryce:
NORMALU SAS
FRA-68680 – KEMBS

Został (zostały) przedłożony/e przez producenta do kontroli produkcji w fabryce oraz
dodatkowych badań na próbkach pobranych w fabryce zgodnie z obowiązującym planem
badań, oraz, że LNE, jednostka notyfikowana, przeprowadziła badania początkowe typu
dotyczące właściwych parametrów produktu/produktów, początkową inspekcję w fabryce i
kontrolę produkcji w fabryce oraz przeprowadza stały nadzór, ocenę i zatwierdzenie kontroli
produkcji w fabryce.
Niniejsze świadectwo poświadcza, że wszystkie przepisy dotyczące zaświadczenia zgodności
kontroli produkcji w fabryce, opisane w załączniku ZA normy o poniższym oznaczeniu są
stosowane oraz, że wyrób spełnia wszystkie przepisane wymagania.-/EN 14716:2004-/-
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Za wyjątkiem unieważnienia lub zawieszenia, świadectwo to pozostaje ważne dopóki warunki
sprecyzowane w specyfikacji technicznej odniesienia lub też warunki produkcji w fabryce
albo sama kontrola produkcji w fabryce nie zostaną zmienione w znaczący sposób i
najpóźniej do poniższego dnia zakończenia ważności.

Sporządzono w Paryżu dnia 08 października 2008r.-/-

Za Dyrektora Naczelnego Laurence DEGALLIER Dyrektor ds. Rozwoju i Certyfikacji-/-

Okrągła pieczęć Państwowej Izby Pomiarowej i nieczytelny podpis-/-

Data pierwszego wydania: 13 październik 2008r.
Data rozpoczęcia ważności: 13 październik 2008r.
Data zakończenia ważności: 12 październik 2011r.
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[ przyp.tłumacza: Dokument oryginalny został sporządzony w j.angielskim i francuskim- tekst
o jednakowej treści]-/***************
Potwierdzam zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem w języku
francuskim
REPERTORIUM nr 84
Opłatę pobrano zgodnie z § 2.1 ust.1 Rozp.Ministra Sprawiedl. Z 24 .01.2005, /Dz.U nr 273 poz.2702/
Numer wpisu na liście tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości TP/1217/06
Tłumaczenie zawiera 3 strony obliczeniowe
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