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Пролукчiя Труби PPR та з'еднувальнi деталi до них (фiтинги) торгiвельноТ
Про,rryкчия/ марки 'KAS" та "BOTT!", трубки та шланги номiнальним
ProduclioП зовнiшнlм дiаметром dn=16-110 мм для будiвництва мереж

холодного та гарячого водопостачання та опалення будинкiв
та споруд; труби PPR apMoBaHi алюмiнiевою фольгою i труби
apMoBaHi скловолокном та з'еднувальнi детал! до них (фiтинги)
торгiвельноТ марки 'K.A.S." та "BOTTI" з номiнальним
зовнiшнiм дiаметром dn=16-110 мм для будiвництва мереж
холодного та гарячоrо водопостачання та опалення будинкiв
та Gпоруд
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до основноiтруби згiдно п.п.6.2,6.4,6.5,7.'1,7.2 (рядки 1,2,4 таблицi 12),
7.3 (рядки 1,3 таблицa 13|,7 .4.1 ДСТУ Б В.2.7-144: 2007
п.h. 5.2.,1,5.2.2 (таблицi ,t4),5.2.3 (рядок,l таблицi 17),5.4.1.3 ДСТУ Б В 2.5-18-
200,t

"KASPA D!ý TiC. А.ý." Еучрsчltап Mah. Mezarlik Yolu sk. No: 4/4, И858
Sancaktepe/ lstanbul ПЁrkiуе (Туреччина); Виробнича Rлоlца: "KAYALAR PRES
DoKUM SANAY! vE TIGARET A.S." Еучрsчltап Mah. Mezarlik Yolu sk. No: 4/4,
34858 Sancaktepe/ lstапЬчl Пiirkiye (Туреччина).

"KASPA Dlý TiC. А.ý." Еучрsч]tап Mah. Mezarlik Yоlч sk. No:4/4, 34858
Sancaktepe/ lstanbul Пtirkiye (Туреччина)

труби PPR та з'еднувальнi деталi до них (фiтинги) торгiвельноi марки 'KAS" Ta
':BOTT|", трубки та lлланги номiнальним зовнitлнiм дiаметром фп=16-110 мм длlя
будiвltицтва мереж холодного та гарячого водопостачаиЁя та опалення будинкiв
та споруд; труби .PPR apMoBaHi алюмiнiевою фольгою i 'труби apMoBaHi
скповолокном та з'еднувальнi деталj до них (фiтинги) торгiвельнgi марки'K.A.S."
та "BOTTI" з номjнальним зовнiшнilrl дiаметром dn=16-1 l0 мм мя будiвництва
мереж холодного та гарячого водопостачання та опалення будинкiв та споруд, lцо
виготовляютьея серiйно з 31 грудня 2021 до 30. грудня 2023 з проведенням
технaчного нагляду за сертифiкованою продукцjею один раз на piK

протоколiв сертифiкацiйних випробувань Nэ 1467, Nэ 1468, Ns 1469, Nc 1470 вiд
31.12.2021р.,ВЛ Т9В ,,УКРСЕРТlФlКЕИШН" 33018, м. PiBHe, вул. Курчатова, 62,Щ,

4з478470
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