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СЕРТИФIКАТВIДПОВIДНОСТI
С er t ifi с at е оп с оп/оr m ity

Заресстровано в PeccTpi органу з сертифiкацi'f за Nс UA.1O231.00338-18
Registered iп the Register of the certificatioп Ьоф uпder

TepMiH дiI з 27 вересня 2018 р. до 2б вересня 2023 р.

Сертифiкат видано ТОВ <<Фабрика двепей <<БyдМайстер>. 514l2. Днiпропетповська обл..
Certificate is issued оп м. Павлоград. вyл. Теоьошкiна. 9. код €ДРПОУ 33892810

Пролукцiя Дверi 4еревОянi внчтрiшнi
productioп
(повнаназва, muп, вud, марка, mорzова Jйарка (mоварнuй знак))
(complete product паmе, type, kiпd, model, merchaпdise mark (trademark))

1б.23.1 l

(коd (u) УКТ ЗЕД, (ДК 0l6))
(UKT ZED code (s), (DK 0l6))

Виробник (и)
Producer (s)

Мiсце (я) виробництва
Place (s) ofproductioп

Додаткова iнформацiя
Д d d i t i о п а l i пfоr m at i оп

ДСТУ Б В.2.б-99:2009 п. п. 5.2.2-5.2.6.5.2.10.5.3.3.5.3.4.5.3.6.1.5.3.7.5.4.5.5.3.1 (EN
ВiдповИае вимогам 14351-1:2006. NEOЬ. ДСТУ Б В.2.6-23:2009 (ГоСТ 23lбб-99) п. п. 5.2.2_5.2.7. 5.3.1
Соmрlу vlith the requiremeпts (назва mа позначення HopMamuBH|Lx dotyMeHmiB)

(паmе апd dепоtаtiоп of пormative dосumепts)
ТоВ <<Фабрика дверей <<БудМайстер>. 5l412. Днiпропетповська обл..
м. Павлоград. вул. Тепьошкiна.9. код €ДРПОУ 33892810

ТоВ <<Фабрика дверей <<БчдМайстер>>. 51412. Днiпропетровська обл..
м. Павлоград. вyл. Терьошкiна.9. код €ДРПоУ 33892810

продукцiя, що виготовляеться серiйно за [СТУ Б В.2.б-99:2009 <Конструкчii
будинкiв i спорул. Блоки лвернi дерев'янi. Загальнi технiчнi умови (EN
l4351-1:2006, NEQ)D, з 27.09.2018 р. до 26.09.2023 р., з урахуванням
гарантiйного TepMiHy зберiгання. Контроль вiдповiдностi здiйснюсться
шляхом технiчного нагляду один раз на piK.

Сертифiкат видано органом з сертифiкачii пролукuiТ та послуг ДП ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТ-
Cerlificate is issued Ьу the certification body МЕТРОЛОГIЯ, 69057, м. Запорiжжя, вул. Антенна, l0,

атестат про акредитацiю J\t lO23l вiд 24.04.2018, тел. 0бl
224-69-85.

сертифiкат видано на пiдставi Протокол випробчвань ЛЬ УПС 1291891-4-18 вiд 18.09.2018 р..
Certificate issued оп the basis рид4ний ВЛ ЦП <УКРПРОМСЕРТ>. 49000. м. Днiпро. вул.

ковольтна. 20/ 54. атестат итацi[ лЬ 2H83l вiд 01.12.2014 р.
о 30.11.2008 D. Звiт п iHKy системи управлiння якiстю

201 8

Керiвник оргаtIу з с В.В. Жуков
Director of the certфcati (пidпuс, i lал , прiзвuще)

(signat iпitia family паmе)
М.П./,S/ аmр
Чиннiсть вiдповiдностi можна перевiрити в базi даних органу з фiкаrriТ за тел. (.06l) 224 б9 85.
Validity of certificqte оп сопfоrmitу сап Ье checked оп the base of ta of the сепirtсаtiоп body Ьу рhопе 061,I 2246985.
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