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* Klasa/ Class 2/1 dla numerów artykułów:/ for item numbers: FO-310D, FO-110D, FO-410D i/ and FO-210D - zatrzask/ Push 

button 

Niniejsze świadectwo kontroli zostało opracowane na podstawie raportu z badań o numerze 46-3/16 

stanowiącego podstawę do wydania oceny. Świadectwo jest ważne, dopóki nie zmieni się podstawa badań 

i/lub nie zostaną wprowadzone zmiany w badanym produkcie. 
This certificate is based on the evaluation of test report No. 46-3/16 by PIV. 
The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and the products are not change 
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ŚWIADECTWO 
KONTROLI 

Test Certificate 

DIN EN 13126-3:2012-02 

Nr/ No. 46-6/16 

Potwierdza się, że firma 
We confirm, that the manufacturer 

w dniu 
at the date of 

spełniła wymagania normy DIN EN 13126-3 
meets the requirements of DIN EN 13126-3 

ECO Schulte GmbH & Co. KG 

Iserlohner Landstr. 89 D-58706 

Menden 

1 lipca/ July 2016 

w odniesieniu do produktu 
for the product 

o numerze 
with the item number 

w wersji 
in the version 

o numerze 
with the item number 

w wersji 
in the version 

klamka okienna ZB/ Window handle 

FO-310A, FO-110A, FO-410A, FO-210A 

zamykana/ lockable 

klamka okienna z mechanizmem zamykającym 
Window handle with locking mechanism 

FO-310D, FO-110D, FO-410D, FO-210D 

zatrzask/ Push button klamka okienna z 

mechanizmem ryglującym/ 
Window handle with non-key-operated locking mechanism 

zgodnie z poniższym kodem klasyfikacyjnym: 
that complies with the Classification 

16 listopada 2016 r. 

S. Holz, technik certyfikowany przez organ państwowy 

Certified Technician Kierownik laboratorium/ Laboratory Manager  

S . Reschke 
Osoba przeprowadzająca kontrolę/ 
Verifier 

Akkreditierte Prüfstelle (Akredytowana jednostka badawcza) wg DIN EN ISO/IEC 17025 

Akkreditierte Zertifizierungsstelle (Akredytowana jednostka certyfikacyjna) wg DIN EN 

ISO/IEC 17065 

Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle (Jednostka badawcza, monitorująca i 

certyfikująca) wg ustawy o wyrobach budowlanych (niem. BauPG) 

RAL-Prüfstelle für Schlösser und Beschläge (Jednostka badawcza RAL ds. zamków i okuć) wg 

RAL-RG/GZ607 / ff 

Überwachungs- und Zertifizierungsstelle (Jednostka monitorująca i certyfikująca) wg 

krajowego prawa budowlanego (niem. LBO) 

Bau-BG-Prüfstelle für Fahrwerkrollen (Jednostka badawcza ds. rolek podwozia) BAu-BG – 

Kierownictwo instytutu: 

OliverTroska, Dipl.-Ing. (FH) ((DAkkS 
DAI it« 

FB 346 04 16 

Obowiązują nasze 

Warunki Handlowe 

Deutsche 
Akkreditierungsstelle 
(Niemiecka jednostka 
akredytacyjna) D-PL-
11024-01-00 
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