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Director о.| lhe сопJЬrmilу asse

Блоки двернi дерев'янi внутрiшнj в складi дверних полотен та
деталей двернот коробки код УКТ ЗЕД, l'FI ЗЕД

16.23.11

код ДКIIlI, ОI(П

.д[,одатlсова iнформачiя блоки двернi дерев'янi внутрilлнi в складi дверних полОтеН Та ДеТаЛеИ
flополнлtтеltыtая информачия/ дверноТ коробки, цlо виготовляються серiйно з 07 лЮТОГО 2022 ДО 06
Addiliotlal iп|оrmаliоп лютого ,2о24 з проведенням технiчного нагляду за сертифiкованою

продукцiею один раз на piк (схема сертифiкацiТ: сертифiкацiя продукцi[, що
випускаеться серiйно, з обстеженням виробництва)

ДСТУ EN 14351-1:2020 пп. 3.1, 4.9, 4,11,4,12,4,21

Приватне пiдприемство (Малинська меблева фабрика>, 1 1600,
Житомирська обл., м. Малин, вул. Грушевського,43, код еДРПОУ
05516277

Приватне пiдприемство кМалинська меблева фабрикаD, 11600,
Житомирська обл., м. Малин, вул. Грушевського,43, код еДРПОУ
05516277

Орган з оцiнки вiдповiдностi ТОВ кУКРСЕРТlФlКЕИШНD
330,18, м. PiBHe, вул. Курчатова, 62Д,

Карпюк Н. М.
прlзRище.)/ (подпись, инициалы

М.П./М.l1,/Stапlр

Чиннiсть сертифiката вiдповiдностi мож
перевiрити за тел. +З807 З"7'7 -З21 --]'7

Серти(lикат выдан органом оценки соотвеr,сt,вияl , тел. +38073 -77 -321-77 , e-mail: ч krcertification@u kr.net ,
Ccrli|icalaisissпcdbylhccotlforпilya,tsa,t,чпteпlbLldy атестат про акредитацiю Ns,tоз9з вiд 15.0з.2ъ21

На пiдставi Протоколу випробування N9 л020801122 вiд 08.02.2022р. Вл ТоВ кВИпроБувАльно-
HaocHoBaHtltl/ сЕртиФIкдцlЙниЙ ЦЕНТРкПlВдЕНТЕСТD, 49000, м. flнiпро, вул. европейська, 7-А,
опthеgrоuпdsоJ оф. 14, атестат акредитацiI N9 20485 вiд 05.12.2018 дiйсний до 04.12.2023, акт

обстеже н ня ви робн и цтва N9 799,Б/СО вiд 07 .02.2022р.
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