DECLARATIE DE CONFORMITATE CE
Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe propria raspundere a producatorului:

Obiectul acestei declaratii: cazan pe lemne cu incarcare manuala pentru incalzire cu
brandul Romstal Vision

Declaratia este valabila pentru cazane cu nr serie intre
si
Obiectul declaratiei descris mai sus este proiectat si realizat in conformitate cu practicile
ingineresti relevante si aplicabile conform legislatiei Comunitare aplicabile:
EN303-5:1999-Cazane pentru incalzire, Cap.5
Directiva 97/3/CE-Echipamente sub presiune
Directiva 2006/45/CE-Directiva de Masini
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Obiectul prezentei declaratii, in cazul in care este corect instalat, intretinut si exploatat in
conformitate cu scopul sau si instructiunilor descrise in manualul sau, nu :
- constituie o problema pentru sanatatea si siguranta oamenilor si animalelor de companie;
- dauneaza intereselor beneficiarului;
- dauneaza mediului sau altor obiecte.
Cerintele esentiale specificate in legislatia la care s-a facut referinta mai sus si MAT Ltd pastreaza
dosarul tehnic pentru a demonstra conformitatea la cererea organismelor de supraveghere.
Marcajul CE de pe produs si/sau pachetul sau pachetul sau certifica faptul ca a fost indeplinita
conformitatea obiectului acestei declaratii in vederea indeplinirii cerintelor specificate in legislatiile
de mai sus si ca MAT Ltd respecta dosarul tehnic relevant pentru a dovedi conformitatea daca va
fi solicitata de catre organele de supraveghere relevante.
Declar prin prezenta ca sunt constient de responsabilitatea mea in conformitate cu Capitolul 313
din Codul Penal al Republicii Bulgaria.
Razgrad, Bulgaria
12.07.2016

Nume: Stefan Tomov
Functie: Director General
Ss indescifrabil

Prezenta declaratie este conforma cu declaratia in limba engleza anexata in copie.
SC Romstal Imex SRL
Dep. Tehnic, Comp. Traducatori
Iuliana Belegante
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