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UA 1.087.0010441-11

Серiя ВВ

8481 80 8100

КОД УКТ ЗЕД ТН ЗЕД

!<од ДКПп. оКП

i:

ВЩЩЩ@ВЩЩЩ(

TepMiH дiiз 0_2_лютого 201{ р, 01! люrоrо 2Р16 р.
СDок dсitLпt|;l!я (' Крани кульовiдля rазу, типiв: TEXAS, GEORGIA, FLORIDA

(всього 3 типи, 55 моделей, DN, PN згiдно додатку).
Про,rукчiя
Прt пl,t,t;tlttя

Зареестрован.о в PeccTpi за ЛЪ
Зсtреz:uс,пlllttровсt н в Рес,с:пlре

Виробник пролукuiТ
Из лоmо е; tп,l,t e.l ь ltp t l d.l, li t.1 tt t t

Серr,ифiкат видаtlо
Серпшфttксчtt Bbtdurt

Сертифiкат видано органоNt з еертифiкацii
С еptlt u ф u кспп вьt d ct t t tl р,: а t t t lTt tt cl с, ерtп шf ш t:а t 
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Фiрма "VALVOSANlTARlA BUGATTI S.p.a", lталiя
Via lseo, 3_25045 Castegnato (Bs)

Фiрмi "VALVOSANITARIA BUGATTI S,p.a", lталiя
Via lseo, 3-25045 Castegnato (Bs)
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ГОСТ 12.2.063-В1 пп. 1 .1 
,, 1.2, 1.4, 1 .5;

Bi.tпoBi,rac ви]rlога}I гост g544_ii n. +;
С оо пlBettlc, mr,il,etll tllреб оrза HL! я-ll г ост 9544-2005 n, ц.з,Z.,

ГОСТ 21З45-7Впп, 1.11-1.13; 1 15, 1.17,1,18; 1.25; 1.26; З.2: 51;
ДБН В 2.5-20-2001 пп 11,32-11,34, 11.З6; 1 1.З7
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ýП <УкраТнський центр пiдтвердх<ення вiдповiдностi
кПРОМБЕЗПЕКАr) (ДП УЩПВ кПромбезпека>)

свiдоцтво Ns UA.PN.087 вiд 01.04,08р., 03142, м, КиТв, вул. Семашко, 'l5-A (юридична адреса),
О4O5О, м. КиТв, вул. Мельникова, В1, корпус 20 (мiсцезнаходження)

натfi{hсlffiа4 З8З-46-45, e-mail: ucpb@i.com.ua. http://www confgrmitv 
9од 
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на ос:ноrзанttч - звiту про оцlнку системи управлiння якiстtо N95З3 в]д 27.О1 .11р,:
- протоколу Сертифiкацiйних випробувань Ne B-31l10-1 вiд 26.01,11р, ВЛ ,,ТЕСКО', атеGгат акредитацiТ Ne UA
6.001 .Т.38З подовжено до 01 .12.201 1 р.
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,' В,В. Толмачов

rнlцlали, ilрl]вище

Держзна(. КОФ Зам 2789 2008 р {в


