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potwierdzające, że :

kocioł wodny KO}aERT 15
z palnikiem ret§rtolrTm firmy Płnterpal i autamaĘcznym padajnikiem paliwa

o nominalnej moc3"cieplnej 14 kW opalany Węglem kamienn5,m son. GkIl
PN-EN 303-5: 2012

Symbole: PKWiU 28,22.12-00.j0
produkorłane przez:

§półdzielnia Metaloweów KOTLARZ
63-300 Plęszew. ul, Kaliska 98 ,

spelnia wymagania dotyczące ochrony środołiska: dla 5 kla§!, łr§lElone w normie PN-§N 303-5:201

Dokumentacja techniczna dostarczana z kotłem spe}nia wymagania pkt. 8 norm_v
PN-EN 303-§12012
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od lL2017 do l1.2020
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Laborąorium Badawcze Kotłów i Unądzeń Zakład Badań U9@ Energetycml,ch
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P.P.H.U Śtusarstwo-Kotlarstwo s.c. WaIendowscy - Roman Walendowski
jest członkiem Spółdzielni KOTLARZ ijest uprawniony do produkcji tego kotta

oraz posługiwania się tym Świadectwem .
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.KOTLARZ,

63-300 Pleszew, ul. Kaliska 98
tsl.fax (0-62) 7422-692, tel 50&31 -31
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Kocioł r.ł-odny KCY§&T 15 * *omi*alnej moc,v cieplnej 14 kW z palnikiem
fetoftolv},m finny PANC §RPOI- i autarnatycznvm podajnikiem pal irva,.

Eadanl,zgodnie z w"vmaganiafii PN HN 3$3-5: 2012 krvalifikuje się do 5 klas3,.
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