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SWIADECTWO
Nr OS/ó62/CUEI18

potwierdzejące. że :

kocioł wodny typu Toret l
o nominalnej mocy cieplnej l3 kW.

z automatyczn}.m podawaniem pałiwa stałego. opalany węglem kamierulym soĘmentu groszek

produkowany przez:

§półdzielnia Metalowców KOTLARZ
ó3-30§ Pl*szclł, ul. K*liska 98

badany zgodnie z łym*ganiami PN-EN 303-§:2012 spelnia *ymagania § klasy.

Świadectrvo wyr}ano w oparciu o wyniki badań laboratoryjłych wykonanych przłz:
Ląboratorium Badań Kotłów i t_Jrądzeń Grzewczych w Łodzi, u}. Dostawcza l - podane w
sprawozdaniu z badań nr l40lI8-Ltj,

Świadełtwo jest ważne pod warunkiem, że producent nie wprowadza żdnych zmian iechniczrrych
w produkowanych urządzeniach w slosunku do urządzeń poddanych badanioń, bez ich wcześniejszego uzgodnienia
ż l'aboratodum, któr,e uydało świadecti,yo,
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PPHU Śtusarstwo-Kotlarstwo s.c. Walendowscy - Roman Walendowski - jest

członkiem Spółdzielni ,,KOTLARZ" ijest uprawniony do produkcji tego kotła

SPoŁDZ l ELN lA t\ł ETALo\^EÓW
.KOTLARZ,

63-30C Pleszew, uI. Kaliska 98
iel./fax (0_62 

) 7.1 22.692. tel 508-31 -31

oraz do posługiwania się tym Świadectwem

e.o, DYTEIfi,oRA

BarbarĘó/ska

€}rł_*
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Ktlcitłł trtldnr rl,pu TOret l
o ntllninalnr:i nrtłc1 cieplnej 13 k\\'

7 autoniat},cznrl,n ptltiarvatrienl palilva stalego" opolanv u,ęglcrn kłnriennl,nr §Ort},llr.ntu grtlszck
bada,n1 zgodnie z rv1,1naganiarni PN-IlN j0_]-5:20l2 spcłnia rvl,nlagania 5 klłsy.
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