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VASTAVUSDEKLARATSIOON

Standard Hidráulica, S.A. kinnitab, et: 

Allpool loetletud tooted on toodetud kehtivate standardite kohaselt ning need läbisid 
tootmisprotsessi ja lõppkontrolli käigus asjakohase inspektsiooni, saavutades 
kvaliteedijuhtimissüsteemide standardi ISO 9001:2015 alusel tehnilistele nõuetele vastavuse.

Standard Hidráulica järgnevad süsteemid on Aenori poolt sertifitseeritud.

Kvaliteedijuhtimissüsteem, mis vastab standardi UNE-EN ISO 9001:2015 
nõuetele, registrikoodiga ER-0512/1996.

Keskkonnajuhtimissüsteem, mis vastab standardi UNE EN ISO 14001:2015 
nõuetele, registrikoodiga GA-2020/0038.

SERTIFIKAADIGA HÕLMATUD TOOTED

• KRAANIDE TOOTESARI BOSTON
• NURKKRAANIDE TOOTESARI AMERICA
• TAGASILÖÖGIVENTIILIDE TOOTESARI KENT

Selle dokumendiga kinnitatakse, et siin kirjeldatud tooteid on kontrollitud ja testitud lepingu 
ja/või ostutellimuse tingimuste ja nõuete kohaselt ning need on täielikus vastavuses 
asjakohas(t)e tehnilise nõudega (tehniliste nõuetega) / plaani(de)ga.

Standard Hidráulica garantii nendele toodetele on tema üldiste müügitingimuste kohaselt 
kolm aastat ja ulatub kõikidele põhitoormaterjalide, konstruktsiooni või tootmise 
defektidele, piirates meie vastutust Standard Hidráulica tehnikaosakonna poolt eelnevalt 
tunnustatud defektsete osade asendamisega.
Kõikide toodete puhul, mida käsitsetakse või kasutatakse valesti, kuna tegevus ei ole 
kooskõlas kehtivate paigalduseeskirjadega või asub väljaspool kasutus-, teenistus-, säilitus- 
või hoolduspiire, lõppeb garantii kehtivus.

Montcada i Reixac, 20.03.2023
Sergio Pérez

Standard Hidráulica 
kvaliteedijuhi asetäitja. S.A.U.


