
Uniunea vamală
Declarația de conformitate

Reclamantă, Thermo Glas Limited Liability Company, OGRN:
1115040007170, Informații despre înregistrarea de stat: înregistrat de Interdistrict
Serviciul Federal de Impozite al Federației Ruse nr. 1 din regiunea Moscova, data de înregistrare 6
iunie 2011.
 

Adresă: 140120, Rusia, regiunea Moscova, districtul Ramensky, cartierul Ilyinsky, str.
Proletarskaya, 49 Adresa actuală: 140120, Rusia, Regiunea Moscova, Ramensky
Strada  Proletarskaia  nr.  48,  cartierul  Ilyinsky,  districtul  Ramensky,  regiunea  Moscova,  Rusia,
Telefon: +74952307150, Fax:
+7495230307150, E-mail: sale@thermo-glass.ru
reprezentată de directorul general Kostyuchenko Alexander Sergeevici
 

declară că geamurile termoizolante și geamurile triplex cu încălzire electrică
 

Producător: Societatea cu răspundere limitată "Termo Glas", adresa: 140120,
Rusia, regiunea Moscova, districtul Ramensky, cartierul Ilyinsky, str. Proletarskaya,
49, Adresa actuală: 140120, Rusia, regiunea Moscova, districtul Ramensky, Ilyinsky
Str. Proletarskaia, nr. 49, cartierul Ilyinsky, districtul Ramensky, 140120 Rusia. TN VED cod 8516,
eliberare în serie, STO
90199838-01-2013 "Ferestre cu geamuri duble și triplex cu încălzire electrică
 

îndeplinesc cerințele de
ТР ТС 004/2011 "Despre siguranța echipamentelor de joasă tensiune".
 

Declarația de conformitate se bazează pe
Protocolul  de  testare  №  ZD-02/2016  din  04.02.2016  al  Centrului  de  Testare  al  Societății  cu
Răspundere Limitată EvroStan, numărul de înregistrare al certificatului de
Acreditare nr. ROSS RU.0001.21AB76 din 07.02.2013 până la 28.10.2016.
 

Informații suplimentare
Durata de depozitare, durata de viață este specificată în documentația operațională anexată.
Marcarea cu o singură marcă de conformitate pe piață în conformitate cu
Regulamentul  privind  marca  unică  de  identitate  a  produselor  de  pe  piața  statelor  membre  ale
Uniunii Vamale, aprobat de Uniunea Vamală.
al Uniunii Vamale aprobat prin Decizia Comisiei Uniunii Vamale din 15 iulie 2011 nr. 711
2011г. №711
 

Declarația de conformitate este valabilă de la data înregistrării până la 04.02.2021.
inclusiv
                                                                                         A.S. Kostyuchenko
                                                                                 (inițialele și numele de familie ale conducătorului
фaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaorganizației  solicitante  sau  ale  persoanei  fizice  înregistrate
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ca întreprinzător individual)

Informații privind înregistrarea declarației de conformitate:
Numărul de înregistrare al declarației de conformitate: TC N RU Д-RU.AB24.B.01979
Data de înregistrare a declarației de conformitate: 05.02.2016


