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ZAŚWIADCZ§NIE
Kociol wodny KOVERT 25

z ąutomet!'cznYm podawaniem paliwa. eipalany, węglem kamienn."-m sortymentu §r ll
PN-[N 303-5:20l2

Sy.,mbtl}e: PKWil,j :8.?2, l ]-00.5ł
prcdukowany. przez:

Spółdzielnia Metalowców KOTLA RZ
ó3-300 Pleszew ul. Kaliska 98

Kocioł lvodn-v KOVERT ?-§ o nominalnej mocy cieplnej ?5 kW spełnia rłymogi dotycz4ce ekoprojektu {ecodesign)
określone Rozporządzeniem Komisji {l,jt) :0l_§r I l89 z dnia 28 kwiernia 20 l5 r. w sprawie rvykonałia dyrektl.wl

Parlamęntu §urłPejskiego i Rad1'3009.:l25,'WE w odniesieniu do wl.mogów dotyc?acych ekcprojekru dla kotłow na
paliwa stałe.
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Wymęi ekoprojektu:

'ZaŚwiadczenie wYdano na Pod§tawie wyników badań laboratoryinych kotła KOVERT 25 podanych !v §prawo3.dóniu
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walendowski
jest członkiem Spółdzielni ,,Kotlarż'i jest uprawniony do produkcji tego kotła) oraz
oosfusiwania sie tvm świadectwem.

SPóŁDZIELN lA METALOWcóW'
.KOTLARZ,

63-300 Pleszew, ul. Kaliska 98
Ielltu (0-62)7 422-692. le] 508-31 -31
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P.P.H.U Ślusarstwo-Kotlarstwo s.c. Walendow§cy - Roman

§'ymogi ekoprojektu
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