®KOMO attest-met-productcertificaat

Stichting Keuringsbureau Hout SKH
Bezoekadres.
Kantoorgebouw'Gooierscrf
Huizermaatweg 29, 1273 NA Huizen
Postadres:
Postbus 50, 1270 AB Huizen
Telefoon:
(035) 526 87 37
Fax:
(035) 526 83 81
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SKH
Nummer:

DAKCONSTRUCTIES
met IsoBouw sandwich dakelementen

Uitgegeven:
Vervangt:

20288/02
2002-09-01
20288/94 en 20381/94

Importeur

Producent

Fabriek

IsoBouw Systems B.V.
Postbus 1
5710 AA Someren
Tel. (0493) 4981 11
Fax (0493) 49 59 71
www.isobouw.nl
info@isobouw.nl

Kanaalstraat 107
5711 EG Someren

VERKLARING VAN SKH
Dit attest-met-produktcertificaat
is op basis van BRL 0101 "Houtachtige dakconstructies" conform de SKH
Reglementen voor attestering en productcertificatie
afgegeven door SKH.
SKH verklaart dat IsoBouw sandwich dakelementen geschikt zijn voor het vervaardigen van dakconstructies
die prestaties leveren als in dit attest-met-productcertificaat
omschreven, mits de IsoBouw sandwich
dakelementen voldoen aan de in dit attest-met-productcertificaat
vastgelegde technische specificatie en mits
de vervaardiging van de dakconstructie geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat
vastgelegde verwerkingsvoorschriften.
SKH verklaart dat de door de producent vervaardigde daksegmenten aan de in dit attest-rnet-productcertificaai
vastgelegde technische specificatie voldoen, mits zij voorzien zijn van het hieronder afgebeelde @KOMOmerk op een wijze als aangegeven in dit attest-met-productcertificaat.
Door SKH wordt in het kader van dit attest-met-productcertificaat
controle uitgeoefend op de vervaardiging
van de dakelementen.
Voor de relatie van de uitspraken van di
st-met-productcertificaat
met de voorschriften van het
Bouwbesluit wordt verweze naar
verzicht van kwaliteitsverklaringen
in de bouw" zoals dat door de
Stichting Bouwkwaliteit (S K)
. swijk wordt gepubliceerd.
I

Voor SKH:

R. Wigboldus,

Gebruikers v
nog geldig is.

Afbeelding

I

est-met-productcertificaat

wordt geadviseerd

van het @KOMO-merk.

Dit attest-met-productcertificaat

Nadruk verboden

bestaat uit 51 bladzijden.

directeur

om bij SKH te informeren of dit document

Geïnstalleerd

KOMO

®

in bouwwerk

attest-met-productcertificaat

SKG'05.20.085
uitgegeven:

1 september

2005

geldig tot:

1 september

2010

Athleticos Fenster & Türenproduktion

GmbH

Certificaathouder
Woorteweg12/

Postfach 50

46354 Südlohn-Oeding
T:+49 28629508-0
F:+49 28626651
info@athleticos.de/

Duitsland

www.athleticos.de

Athleticos Fenster & Türenproduktion GmbH
kunststof gevelelementen
voor de toepassing als gevelvulling in uitwendige scheidingsconstructies

Stichting
Kwaliteit
Gevelbouw

Verklaring van SKG
Dit attest-met-productcertificaat

is op basis van BRL0703: 2003 afgegeven door SKGconform het SKG Reqlernent Atteste-

ring:2oo2 en het SKG Reglement Productcertificatie:2002.
SKGverklaart dat Athleticos kunststof gevelelementen,

bezoekadres

vervaardigd uit het VEKATop-Line profielsysteem,

het attest K11304/04 (uitgegeven door KIWAn.v.), geschiktzijn voor het vervaardigen van gevelelementen,

zoals vastgelegd in
die prestaties

postadres

leveren als in dit attest-met-productcertificaat
omschreven, mits Athleticos kunststof gevelelementen voldoen aan de in dit
attest-met-productcertificaat
vast gelegde technische specificatie(s) en mits de montage van gevelelementen
geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat
SKGverklaart dat het gerechtvaardigd

vastgelegde werkmethoden.

vertrouwen bestaat, dat de door de Athleticos vervaardigde

bij voortduring aan de in dit attest-met-productcertificaat
van het hieronder afgebeelde

Door SKGwordt in het kader van dit attest-met-productcertificaat
onderdelen van de gevelelementen

kunststof gevelelementen

vastgelegde technische specificatie(s) voldoen, mits zij voorzien zijn

KOMoe-merk op een wijze als aangegeven

Nieuwe Kanaal 9F
Wageningen
Postbus 362
6700 Al Wageningen
T 0317 . 421 720
F 0317 . 421 677

info@skg.nl
I www.skg.nl

E

in dit attest-met-productcertificaat.

geen controle uitgeoefend

noch op de montage van de gevelelementen

op de productie van de overige

in bouwwerken.

SKGverklaart, dat Athleticos kunststof gevelelementen in zijn toepassingen onder bovengenoemde voorwaarden voldoen aan
de van toepassing zijnde eisen van het Bouwbesluit.
Voor de erkenning door de Minister van VROMwordt verwezen naar het "Overzicht van erkende Kwaliteitsverklaringen in de
bouw", zoals weergegeven

op de website van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK)www.bcuwkwaliteit.nl.

Voor SKG

ir. F.A. Zandstra, directeur

~~
Gebruikers van dit attest-met-productcertificaat
Dit attest-met-productcertificaat

wordt geadviseerd om bij SKGte informeren of dit document nog geldig is.

bestaat uit 2 bladzijden
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Bouwbesluit

lWttJ
® is een collectief

merk van Stichting

Bouwkwaliteit.

(SBK)

PRODULlHl
RvA I: 003

Erkend door de Raad
voor Accreditatie
(RvA)
volgens NEN-EN 45.011

• ••••
Beoordeeld:
kwaliteitssysteem
product
product in toepassing
Periodieke controle

®

KOM

attest
Geïnstalleerd
in bouwwerk

ATT'05.21.085.01
uitgegeven:
geldig tot:

5 KGNEN

1 september 2005
1 september 2010

Attesthouder
Athleticos fenster & Türenproduktion

5096

GmbH

Woorteweg 12/ Postfach 50
46354 5üdlohn-Oeding Duitsland
T: +4928629508-0
F: +49 28626651
info@athleticos.de

I www.athleticos.de

Athfetkos Fenster & Türenprodukticn GmbH
Inbraakwerende kunststof gevelelementen

Stichting
Kwaliteit
Geveibouw

uit het VEKA Topllne AD/HST profiel systeem

Verklaring van SKG
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Dit attest is op basis van BRl 0703! 2003 afgegeven door SKGconform het SKG Reglement Ättestering:2002.

oost o dre«
Postbus

5KGverklaart dat Inbraakwerende

Athleticos kunststofgevelelementen

geschikt zijn voor het vervaardigen

die prestaties leveren als in dit attest omschreven, mits de onderdelen van Inbraakwerende

Athleticos kunststof gevelelementen

voldoen aan de in dit attest vast gelegde technische specificatie(s) en mits de montage van de gevelelementen
overeenkomstig

de in dit attest vastgelegde

SKG verklaart, dat Inbraakwerende

Athleticos kunststof gevelelementen in zijn toepassingen
voldoen aan de van toepassing zijnde eisen van het Bouwbesluit.
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van Inbraakwerende

onder bovengenoemde

Voor de erkenning door de Minister van VROMwordt verwezen naar het "Overzicht van erkende Kwaliteitsverklaringen
bouw", zoals weergegeven

162

67'10 P.j \/heeningen
T

geschiedt

werkmethoden.

Door SKGwordt in het kader van dit attest geen controle uitgeoefend op de productie van de onderdelen
Athleticos kunststof gevelelementen noch op de montage in bouwwerken.

voorwaarden

van geve/elementen

in de

op de website van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) www.bouwkwaliteit.nl.

VoorSKG

ir. F.A. Zandstra, directeur
Gebruikers van dit attest wordt geadviseerd

~~

;lRUDliClH;
RvA C D03

om bij SKGte informeren of dit document nog geldig is.

Erkend door de Raad
voor Accreditatie
(RvA)
volgens NEN-EN 45.011

Dit attest bestaat uit 20 bladzijden

111I11I:::: 1111/11I11
11111111111

®
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® IS een collectief merk van Stichting Bouwkwauteit. (SBK

II

systeem is eenmalig

beoordeeld

op prestatie

in de toepassing.
I Herbeoordeling
minimaal,
, elke 5 jaar.

I

KOMO

Geïnstalleerd

®

attest-met-productcertificaat

In bouwwerk
Nummer
Uitgegeven
Vervangt
Geldig tot

Dakbedekkingssystemen met
BossCover EPDM dakbanen
type 5 en FR
omschrijving:
ongewapende

VERKLARING

IKB1056/06
2006-10-18
IKB1056 d.d. 2005-06-02
2011-10-18

~
~~PROOUCTS
RvA C 018

dakbanen op basis van EPDM

VAN IKOB-BKB

Dit attest-met-productcertificaat
"baanvormige

is door IKOB-BKB

dakbedekkingsystemen"

afgegeven

op basis van BRL 1511 deel 1

conform het IKOB-BKB

Reglement

voor Attestering en

Certificatie.

IKOB-BKB verklaart dat de BossCover
dakbedekkingssystemen,
mits de onderdelen

die prestaties

EP DM dakbanen

van de dakbedekkingssystemen,

certificaat vastgelegde

technische

dit attest-met-productcertificaat

specificatie

vastgelegde

IKOB-BKB verklaart dat het gerechtvaardigd
vervaardigde
technische

BossCover
specificaties

geschiedt overeenkomstig

de in

werkmethoden.
vertrouwen

voldoet, mits de dakbaan

bestaat dat de door de producent
vastgelegde

is voorzien van het hieronder afgebeelde

in dit attest-met-productcertificaat.

wordt in het kader van dit attest-met-productcertificaat

op de productie van de overige onderdelen

van

omschreven,

voldoen aan de in dit attest-met-product-

en de vervaardiging

EPDM dakbaan aan de in dit attest-met-productcertificaat

KOMO®-merk op een wijze als aangegeven

Door IKOB-BKB

geschikt zijn voor het vervaardigen

leveren als in dit attest-met-productcertificaat

geen controle uitgeoefend

van de dak- of gevelconstructie,

noch op de verwerking

van de dakbaan.
Dit certificaat

is opgenomen

in het "Overzicht

website van Stichting Bouwkwaliteit

van erkende kwaliteitsverklaringen

(SBK) www.bouwkwaliteit.nl

minister van VROM erkende kwaliteitsverklaring
1.6 van het Bouwbesluit.

overeenkomstig

in de bouw" op de

en is daarmee een door de
art. 1.1.j van de woningwet en art.

~---..

Leverancier/producent

Mawipex BV
De Poort 21
4411 PB Rilland
Tel. (0113) 55 77 77
Fax (0113) 55 77 78

Deze kwaliteitsverklaring

bestaat uit 26 pagina's

Bouwbesluit

® is een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit.

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
systeem
Prestatie systeem in toepassing
Periodieke controle

