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YREKTORA INSTYTUTU

Warszawa, dnia 28 września

dr hab. inż. Zbigniew Starczewski
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Rusztowania modułowe

sTEELFox

P-cw/o1

Normy: PN-EN 12810-'l z wyłączeniem pkt. 7.2, 8.4,8.5;
PN-EN 12810-2 z wyłączeniem pkt. 4,4 oraz
PN-EN 12811-1 z wyłączeniem pkt. 4.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3,
5.5.5, 5.7.2, 5.8.2, 6.2.2.6, 6.2.61 6.3.3
Kryteria K/0812-7 21 1 l 12

Od 28 wtześnia2017 r. do 27 września 2020 t,.

Umowa n r 021117 o stosowaniu ceńyfikatu zgodności
z dnia 28 września 2017 r.

Niniejszy ceMkat potwierdza zgodność wyrobu z wymaganiami. Ceńyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów
identycznych z egzemplarzem, który był badany/rłis ceńificate confirms compliance of the product with the requirements, The

ceftificate is valid exclusively for those products identical with the testet item(s).

UWAGA:
1, Niniejszy ceffkat dotyczy rusztowań modułowych typu STEELFOX, których dane techniczne oraz

informacje o montażu i zakresie stosowania są zawańe w: Dokumentacji Techniczno-Ruchowej
(lnstrukcja montażu), Rusztowania modułowe STEELFOX. Zabokliki, 2017 r,
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Nazwa i adres posiadacza certfikatul
Name and address of the certificate holder|

Nazwa i adres producentalName and address

of the manufacturer|

Rodzaj wyrobu l Prod uct description|

Model/typ wyrobuluoaenype of the producti

Program ceńyfi kacjil Certirication Program

Wym a9 a n ial neq u i re me nt s|

Okres ważności certyfi katu l Cerźificate

validity|

Prawa i obowiązki posiad acza ceńyfikatu
są zawarte w/nlgłlts and duties of the certificate

holder are stated in|

p.o. DYREKTORA INSTYTUTU

warszawa, dnia

oźlik 4 prof. dr hab. inż. Zbigniew Starczewski


