V súčasnosti môže túto značku (uvedenú
na obrázku):

Pre ďalšie informácie kontaktujte:

Gütegemeinschaft
Kupferrohr e.V

Hungarian Copper Promotion Centre

na medené rúry a ich príslušenstvá
umiestňovať 34 ﬁriem z Nemecka a z iných
európskych štátov. V takomto prípade je
každý jednotlivý produkt a každé balenie
označené touto značkou kvality.
V dôsledku medzinárodného úspechu
tejto značky chce spolok Gütgemeinschaft
prevádzať dohľad nad kvalitou takto
označených produktov na každom trhu,
kde táto značka získala povesť a uznanie
medzi konečnými užívateľmi.

Robert Pintér
riaditeľ
1053 Budapest
Képíró u. 9., Maďarsko
Tel: +36 1 266 48 10
Fax: +36 1 266 48 04
E-mail: hcpc@hcpcinfo.org

www.hcpcinfo.org
www.guete-kupferrohr.de

Značka kvality
Medených rúrok, tvaroviek a
inštalačného materiálu

Copper Connects life.

TM

KTO SME
Spolok „ Gütegemeinschaft Kupferrohr
e.V.“, založený v roku 1968 a sídliaci
v Nemecku, zaisťuje vysokú kvalitu
medených rúr a ďalších komponentov
pre inštalácie medených rozvodov (napr.
tvarovky pre kapilárne spájkovanie, spájky,
tavidla, atd.). U produktov vyrábaných a
testovaných v súlade s národnými alebo
medzinárodnými normami je zabezbečená
kvalita prevažne len samotnými výrobcami.
Produkty označené značkou kvality
„Gütegemeinschaft“ musia ale spĺňať
ďalšie, prísnejšie normy, a ich dodržovanie
je naviac nezávisle overované. Kontrolné
skúšky sú prevádzané každoročne
nezávislými skúšobnými laboratóriami,
ktoré kontrolujú určité charakteristiky a
tak zaisťujú vysokú kvalitu produktov pre
konečných užívateľov. Znenie skúšobných
kritérií Gütegemeinschaft,"Kvalita a
skúšobné kritériá pre získanie symbolu
kvality medených rúr“, je dostupné na
adrese http://www.guete-kupferrohr.de/
Značka kvality Gütegemeinschaft bola
pôvodne vytvorená pre nemecký trh. V
priebehu rokov sa ale uchytila i na iných
trhoch, a preto sa veľké množstvá medených
rúrok, spájok, tavidiel a tvaroviek ku
kapilárnemu spájkovaniu označených s touto
značkou kvality predáva i v iných štátoch.

Gütegemeinschaft bude takisto prevádzať
zvláštne skúšky, (vrátane produktov
predávaných v Nemecku a na trhoch mimo
Nemecka), pokiaľ by sa stalo známym, že
sú ponúkané takto označené produkty,
nezodpovedajúce požiadavkám tejto
značky kvality.

AKO TO ROBÍME
ČÍM SA ZAOBERÁME

Gütegemeinschaft, ako organizácia
zodpovedná za značku kvality, chce:

Spolok „Gütegemeinschaft“ úzko
spolupracuje so zastrešujúcou organizáciou
Nemeckých inštalatérov „Deutscher
Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.“
("DVGW") . Preto, že DVGW uznáva testy
kvality Gütegemeinschaft za spoľahlivé
a nezávislé, môžu spoločnosti, keď ich
produkty spĺňajú nezávislé skúšobné
kritéria Gütegemeinschaft, požiadať
o povolenie k použitiu značky kvality
„DVGW“.

• zaisťovať, aby užívatelia značky kvality
dodržiavali technické kritériá požadované
k získavaniu povolenia pre používanie tejto
značky tak, ako je uvedené v dokumente
"Kvalitatívna a skušobná špecifikácia pre
symbol kvality medených rúr", vydané
spolkom Gütegemeinschaft, a dostupné na
http://www.guete-kupferrohr.de/

Zodpovednosť organizácie Gütegemeinschaft
za dohľad nad dodržiavaním podmienok
stanovených v dokumente "Kvalitatívna a
skušobná špecifikácia pre symbol kvality
medených rúrok" sa vzťahuje na všetky
teritória, kde sú tieto produkty predávané.

• brániť zneužitiu tejto značky kvality.

V rámci tohoto záväzku bude organizácia
Gütegemeinschaft odoberať vzorky
produktov na všetkých trhoch za účelom
prevedenia každoročných testov a bude
tieto vzorky odovzdávať akreditovaným
skušobným inštitúciám.

• chrániť povesť tejto značky pred
poškodením, a

Mimo týchto záväzkov plynúcich zo všeobecnej
politiky spolku Gütegemeinschaft, zamerané
na ochranu povesti a postavení tejto značky
kvality, považuje Gütegemeinshaft tak
isto za svoju povinnosť chrániť vynikajúcu
povesť medeného materiálu pri použití
v domácnostiach a to formou opatrení,
zabezpečujúcich technickú kvalitu
medených rúr, tvaroviek, spájok a tavidiel
a propagovať ich používanie formou
marketingových akcii.

