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TÜV NORD - Making our world safer.

Në Evropë, kur vihen
 ne qarkullim produkte
 ndërtimi të cilat janë të
 nderfutura përgjithmonë 
në struktura, ata duhet të
 jene konforme Rregullore
 (CPR, BE nr 305/2011) 
te Produkteve te Ndërtimit. 
Keto produkte të cilat janë 
prodhuar në Bashkimin 
Evropian ose importuar në BE

 duhet të përmbushin kërkesat
 e Rregulloreve dhe Markes CE.
Keto zbatohen në
 struktura metalike, materiale 
(gjysmë te gatshme si fletë dhe
 tuba) dhe te prodhuesit e materialeve
 metalike si lende e pare sipas 
kërkesave te CPR duke konsideruar
Standartet EN te harmonizuara

Kur produktet e ndertimit
futen në qarkullim, performanca
e të ashtuquajturit “Kontroll I Fabrikes
 ne Prodhim" (FPC) është i një rëndësie të veçantë.
Nëse produkti kerkohet ne standarte te vecanta, 
FPC duhet të certifikohet nga një organ i autorizuar.
Vetem pas certifikimit të suksesshëm të FPC, prodhuesi
ka të drejtë t'i bashkëngjisë markën CE produktit të tij 
dhe/ose ta deklaroje atë në certifikatën e testit të pranimit 
dhe konformiteti, ne respektimin e veçorive thelbësore tek
deklarata e performancës. Shërbimet tona përfshijnë pervecse

e FPC dhe vlerësimin e produkteve gjysëm të gatshme të përdorura 
për teknologjine e materialeve, si fletë, seksione, tuba çeliku, 
përforcues betoni, elementët lidhës ose metale mbushëse.

certifikimin e produkteve te gatshme, edhe certifikimin
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1- Certifikimi dhe Supervizimi e prodhuesve dhe 
i produkteve të ndërtimit (FPC)
2- Testimi dhe certifikimi i konstruksionit metalik
ne  produkte të tilla si fletë, tuba, presime, derdhje
dhe elementet lidhëse (test per lloj)
3- Miratimi i testimit të metaleve mbushëse 
(testi I përshtatshmërisë).
4- Mbikëqyrje dhe certifikim sipas  Rregulloreve te Ndërtimit EU 
5- Informacion i gjerë për vlerësimin e ndërtesës sipas
 rregulloreve EU

Avantazhet:
 
1- Dorëzimi në përputhje me Rregulloret CE
2- Përparësitë konkurruese nëpërmjet certifikimeve
të njohura globalisht
3- Deklarata të besueshme dhe rezultate të provës në 
lidhje me teknologjine dhe perberjen e materialeve
4- Optimizimi i kostove materiale dhe operative
5- Siguria gjatë prodhimit dhe tregtimit

Ekspertiza jonë:
 
1- Organizem certifikues i akredituar DAkkS  sipas 
Rregullores së BE-së për Produktet e Ndërtimit nr 305/2011
2- Laboratorë testimi të akredituar ne EU
3- Eksperiencë shumëvjeçare edhe me certifikimet
 e produkteve, kompanive dhe legjislacionin EU
4- Rrjeti mbarëbotëror i personave kompetentë 

Do te deshem te ndalim ekperiencen tone me ju
duke ju sherbyer
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