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گواهینامه

گواهینامه محصول

تمامی محصـوالت توسط البراتور هاي 
معتبر و نهاد هاي بین المللی گواهینامه 

خود را دریافت کرده اند.
براي اطالعات بیشــتر لطفا از سایت ما 

www.gallina.it دیدن فرمایید؛

CE نشان گذاري

آیین نامه اروپایی 305/2011 براي محصــــوالت 
ساختمانی، نشـــــان گذاري CE را براي تمامی 
محصــــوالتی مطابق با استاندارد هاي فنی مقرر 

کرده است.

 En 16153:2013 از 2015/01/01، بر اســـــاس
C بر همه  E موافقت شده اروپایی، نشـــان گذاري
ورق هاي چند جداره پلی کربنات اجباري شــده 

است.

از نقطه نظر شــناســـایی (براي مثال پلی کارب 
 (DOP) 10) مــی توان اظهارنامه عملکــردmm

مربوط منتشــــر شده در بخش دانلود اظهارنامه 
عملکرد را از طریق سایت ما دانلود کرد.

اظهارنامه عملکرد ویژگی هاي محصول و  کمیت 
ها و عملکرد هاي مربوط را در فهرســتی ارائه می 

دهد.

نشــان گذاري CE و استاندارد هاي موافقت شده 
مورد استناد چاپ شده بر روي یک برچسـب پالت 
تمامی محتواي محصــول را به طور خالصه واري 

مورد اشاره قرار می دهند.

سیستم کیفیت
شرکت یک سیســـتم کیفیت معتبر و مجاز را بر 

اساس استاندارد هاي زیر به کار می گیرد:

گواهینامه
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