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Kocioł vodny KOVERT 15 o mocy nominalnej 14 kłł* spełnia *1mogi dorl*cz_ace ekopĄektu (ecodesign) określone
Rozporzadzeniem Komisji (UE) 20l5l1 l89 z dnia 38 k§ieania 20l5 r, w sprarvie łykonania dyrekt_r,rvy Pariamentu

Ewopejskiego i Rad_v 2009ll25:'WE rv odniesieniu da rł1mogów doryczących ekopĄek* dla kotłów na pali}ya sułe.
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P. P. H. U Ślusa rstwo-Kotla rstwo s.c. Wa |endowscy- Roma n Wa lendowski
jest członkiem Spółdzielni KOTLARZ ijest uprawniona do produkcji tego kotła
oraz posługiwania się tym Świadectwem.
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