
    

 

 

 

 

               

                     PRODUSE INSTALATII APA-GAZ, TEHNICO-SANITARE 

 CLUJ-NAPOCA          
   TEL   0264-433.098 Fax: 0264-437.889,   J12/2621/1994,    Str. Rosiori nr. 3, Cluj-Napoca 

CUI  RO 6264842  CONT  RO54RNCB0106026582500001   BCR  CLUJ-NAPOCA 

WWW.CRIMEL.RO ,  email:  info@crimel.ro 

 DECLARATIE DE CONFORMITATE 
 

 Noi SC CRIMEL IMPORT-EXPORT SRL, cu numarul de inregistrare la registrul comertului cu nr.J12/2621/1994, 

avind cod unic de inregistrare 6264842 cu atributul RO, declaram pe propria raspundere ca produsele livrate cu factura RO CJ 

CRM nr………………………   din data de …………... la care se refera aceasta declaratie sunt in conformitate cu normele si 

standardele in vigoare confirmate prin declaratiile de conformitate si agremnentele tehnice emise de furnizori pe care le detinem 

si le putem oferi la cerere.  

 Calitatea produselor livrate corespund normativelor fiecarui furnizor si sunt certificate si agrementate spre 

comercializare si nu pun in pericol sanatatea, viata, securitatea muncii si protectia mediului. 

 Produsele- racorduri flexibile pentru apa - sunt conforme cu specificatiile din agrementul tehnic 003 – 05 / 207 – 2012 

extins cu 003 – 05 / 459 - 2015, pe baza caruia s-a intocmit si aceasta declaratie. 

Calitatea produselor livrate - racorduri flexibile pentru apa corespund normativelor din agrementul tehnic 003 – 05 / 207 – 2012 

extins cu 003 – 05 / 459 – 2015 si sunt certificate spre comercializare. 

Produsele –racorduri metalice inox pentru apa - sunt conforme cu specificatiile din agrementul tehnic 000-05-607/2017 

pe baza caruia s-a intocmit si aceasta declaratie. 

Calitatea produselor livrate corespund normativelor din agrementul tehnic 000-05-607/2017 si sunt certificate spre 

comercializare. 

 Produsele –sifoane de parodseala Crimel- sunt conforme cu specificatiile din agrementul tehnic 003-05/618-2017  si a 

extinderii acestuia , pe baza caruia s-a intocmit si aceasta declaratie. 

 Calitatea produselor livrate-sifoane de pardoseala  corespund normativelor din agrementul tehnic 003-05/618-2017  si 

sunt certificate spre comercializare si nu pun in pericol sanatatea, viata, securitatea muncii si protectia mediului. 

 Produsul -Regulator tip A310, cu o singură treaptă şi de presiune scăzută cu utilizare cu gaz lichefiat (GPL)- sunt 

conforme cu norma EN 16129 si cu EMC Directive No.90/396ECC avand certificare europeana CE-0845. 

 Produsul –furtunul pentru gaz tip butan,propan, GPL este conform cu norma UNI 7140 si nu pune in pericol sanatatea, 

viata, securitatea muncii si protectia mediului. 

 

CETIFICAT DE GARANTIE 

 
 Produsele comercializate de SC CRIMEL IMPORT EXPORT SRL sunt interschimbabile cu piesele originale conform 

cataloagelor si listelor de producatori. Garantia se acorda in conformitate cu O.G.21/92, modificatã si republicatã, precum si 

Legea 449/2003. 

Termenul de garantie pentru produsele comercializate este de 24 luni. Produsele care in perioada de garantie prezinta defecte de 

material sau de fabricatie vor fi inlocuite cu altele noi, conform O.G.21/92, modificatã si republicatã, precum si Legea 

449/2003. Durata medie de utilizare a echipamentelor este de 2-10 ani. 

Pentru pãstrarea garantiei vã rugãm sã respectati urmãtoarele instructiuni: Urmãriti cu strictete modul de utilizare a produsului 

înscris în eticheta , in agrementul tehnic sau in CE si bineînteles cu respectarea instructiunilor de montaj pentru elementele de 

instalatii I9 –Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare.Nu îndepãrtati eticheta ,nu faceti nici o modificare 

nepermisã asupra produsului. Nu fortati depãsirea parametrilor produselor în scopul depãsirii performantelor. 

Termenul de garantie decurge de la data inscrisa pe factura de vanzare. 

Vanzatorul este exonerat de raspunderea privind garantia sau aceasta poate fi anulata in urmatoarele cazuri: 

 Produsul nu a fost montat de personal autorizat in vederea efectuarii acestei operatiuni 

 Produsul s-a defectat datorita unui montaj incorect sau datorita montarii impreuna cu produse sau echipamente 

conexe uzate, defecte sau deteriorate 

 Produsul a fost utilizat pentru alt scop decat decat cel indicat 

 Produsul s-a defectat datorita suprasolicitarii, intretinerii incorecte sau insuficiente a sistemului in care acesta a 

fost montat 

 Produsul prezinta urme de lovituri, zgarieturi, indoituri, deformari, etc. 
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