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SURVEY CERTIFICATE OF METALLIC SCAFFOLDS PRODUCTION
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
Office:

Athens

Date:

08 July 2021

This Certificate is issued to
KALOUPOEMPORIKI TECHNIKI KARAVAS SA under Joint Ministerial Decision 16440/Φ10.4/445 (Government Gazette 756Β / 28-9-93),
Το παρόν πιστοποιητικό εκδίδεται για την ΚΑΛΟΥΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑΣ Α.Ε σύμφωνα με την ΚΥΑ 16440/Φ10.4/445 (ΦΕΚ756Β/28-9-93).
Manufacturer: KALOUPOEMPORIKI TECHNIKI KARAVAS S.A
Κατασκευαστής: KΑΛΟΥΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑΣ Α.Ε.
Location: Ag. Anargiron 19, N.Kifisia, P.C 14564
Τοποθεσία: Aγ. Αναργύρων 19, Ν.Κηφισιά Τ.Κ 14564
Initial Type Examination: 243/SL/06/AVK, H.R.S
Αρχική Εξέταση Τύπου: 243/SL/06/AVK, H.R.S
Description of scaffolding or part there of: Working Scaffold Type 3 /S.P/Aluminium
Flame 0.75x2m, Al Platform 0.6x3.2m, guardrail 0.5x3.2m, other structural elements and components
Περιγραφή σκαλωσιάς ή μέρος του: Σκαλωσιές εργασίας τύπου 3 /S.P/Aluminium
Πλαίσιο 0.75x2m, πλατφόρμα Αλουμ 0.6x3.2m, προστατευτικό κικλίδωμα 0.5x3.2m, άλλα δομικά στοιχεία και εξαρτήματα
Intended use: Working Scaffold up to 30m height.
Προβλεπόμενη χρήση: Σκαλωσιές εργασίας έως 30 μέτρα ύψος
Construction Standards: EN 39:2001, ELOT1165 (HD1000)
Πρότυπα κατασκευής: EN 39:2001, ELOT1165 (HD1000)
Date of production surveillance: 02.07.2021
Ημερομηνία επιτήρησης προιόντος: 02.07.2021

DESCRIPTION OF PRODUCTION SURVEILLANCE:
1.Design Verification / Επαλήθευση προιόντος
• Dimensional control / Διαστασιολογικός έλεγχος
• Visual inspection / Οπτικός έλεγχος
2.Material Certificates / Πιστοποιητικά υλικών
• Existence of material certificates / Ύφιστάμενα πιστοποιητικά
3.Construction Inspection / Έλεγχος κατασκευής
• Installation check / Έλεγχος εγκατάστασης
• Checking equipment / Έλεγχος εξοπλισμού
• Checking staff / Έλεγχος προσωπικού
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4.Manufacturing process control / Έλεγχος διαδικασίας παραγωγής
• Evaluation of production processes / Αξιολόγηση της διαδικασίων παραγωγής
• Evaluation of quality control of the production process / Αξιολόγηση του ποιοτηικού ελέγχου της διαδικασίας παραγωγής.
The product should be accompanied with instructions for assembly and use, the conformity declaration and should be marked accordingly.
Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης, τη δήλωση συμμόρφωσης και θα πρέπει να φέρει την κατάλληλη
σήμανση.
Based on the above mentioned scope production surveillance has had satisfactory results.
Βάσει του προαναφερόμενου σκοπού επιθεώρησης, η παρακολούθηση της παραγωγής είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Valid until: 02.07.2022
Ισχύει μέχρι: 02.07.2022

Piraeus Office

Hellenic Lloyd's SA
LR030.2016.06

Lambros Sempsis
Surveyor to Hellenic Lloyd's
a member of the Lloyd's Register group.

Form 1124Local (2014.10)

