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sMIMEOU
GM N3/02/
Nazwa i adres posiadacza certyfikatu/

Harsco Infrastructure Polska Sp. z o.o.
05-532 Baniocha, Ł ubna 55
Nazwa i adres producenta/Name and address
Harsco Infrastructure, Rehhecke 80,
of the manufacturer:
-.11111. . 885 Ratingen~mcy
=roduct_desctipflo'
Rodzaj w
rsztowanie ramowe elewacyjne
Name and address of the cerfificate holder:

obli/ Modeitype of the product:

Model

BOSTA 70

WyrTiagania bezpiecze ń stwa/sate

ryteria K/0812 - 72/1/08

requemerPs:
Nażwa adres laboratorium, któr

zbadał vvy r ó b/Name and address of t ł
labor

ich was testing the product:

Numer

sprawozdania/Numb

and . a

of the test

Okres waż

ertyfi katu/ceni/to<

aboratorium Bacl -a\ń Maszyn Roboczych
Gó-^ch; Instytui,Mechanizacji Budo nibtwa
i Górnictwa Skalnego; ul. Racjonalizacjii/8;
02-673 Warszawa
kspertyza—Śpraw danie nr 12421/M
aździernika 2009 r.
Zir
j'a 2013 r.
d dnia 25 maja 20 r. do dnia 2

yalidity:

Prawa i obowi•siadacza ce !Cyf ikatu
są zawarte w/Ri
(Mies of the c vtificate

Umowa nr 011/10 o st • owarn
bezpiecze ństwa z dnia 5 ma

rtyfikatu
10 r.

holder are stated in:

Jednostka certyfikul

ertification

Niniejszy certyfikat b
wyrobu wymienionego
identyczne z egzemplar
mentioned in this certificate. The s

Y

z eń s

fik

-0środek Ce
upoważnia posiadacza do o
Znakiem bezpairństw_a_-, mog
r

i2

tory ył badany/rh‚s certificate aliows the ho
rk .,8" can be affixed only on those products that

akiem bezpiecze ń stwa „B"

oznaczone wyłącznie wyroby
affix safety mark „B" on the product(s)
Lica! with testet item(s).

UWAGI:
ie stoi rani a rusztowania
acji
chnicznych i projektowych oraz' i
O zawartych w następujący •dok encie:
• Dokumentacja Techniczno - Ruchowa B
O ze stycznia 2010 r.
ry z
.2003 r. w
Ministra Infrast
maga ń Rozpor
Niniejszy certyfikat potwierdza spe ł
108. ust. 2
zczeg o
ot budowlanych. a
sprawie bezpiecze ństwa i higieny prac
tego Rozporz ądzenia.
3. Wyrób określony niniejszym certyfikatem może •y wprowadzony do obrotu i użytkowania na terenie Polski jako
wyrób bezpieczny w rozumieniu art. 4 pkt. 1 i art. 6 pkt. 1 Ustawy z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpiecze ństwie
produktów.
Niniejszy certyfikat dotyczy da
ramowego elewacyjnego typu B

GŁÓWNY INŻYNIER
ds. JAKO ŚCI I CERT FIKACJI

inż. CfLesław lIcewicz
Warszawa, dnia 25 maja 2010 r.
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