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produkowany, przez:

§póldzielnia Metalorvców KOTLARZ
63-300 Plesze*,. ul. Kaliska 98

Kocioł rłodn1, KOVERT l5 o mocy lomlnelnęj 14 klV spe}nia wymogi dotyczące ekoprojekru (ecodesig) określone

Rozpotządzeniern Komisji {UE) 20l5"l189 z dnia 28 k,,vietnia 2015 r. lv sprawie uykonania dyrekr_u"u1, Patlamentu

Europejskiego i Rady 2009i 125/WE w odniesieniu do rv_vmogów dorycza.cych ekopĄeŁtu dła kotłórv na pa}irva stałe.
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Łódź: dnia 23-11-2al7 r.

P.P.H.U Ś!usarstwo-Kotlarstwo s.c. Walendowscy - Roman Walendowski
jest członkiem Spółdzielni Metalowców,,KOTLARZ" ijest uprawniony do produkcji tego
kotła ,oraz do posługiwania się tym świadectwem .
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