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Spółdzielnia Metalowców KOTLARZ
ó3-300 Pl+szcw-. ul, Kaliska 98

hadanl,zgodnie z wvmaganiami PN-E§ 3()3-5:20l2 spelnia wymagania 5 kltsv.

Swiatlcciy*o rł_vdano rł oparciu tl rtyniki barlań laboratoryjny,ch rly,konanvch przez:

l.aboratoriunr l]adań Kotlólr i 1_1rzłldzeń (irzewczlch rv 1-odzi. ul. l)ostallczir l - prrdant *,sprawozdaniu
z barlali nr i .]9.'l 8-LG.
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p.p.H.U Śtusarstwo Kotlarstwo S.C Walendowscy -Roman Walendowski -jest

członkiem SpółdzieIni KOTLARZ ijest uprawniony do produkcji tego kotła,oraz

do posługiwania się tym świadectwem.
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.KOTLARZ,

63-300 Pleszew. ul. Kaliska 98
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