Jelenleg Németországban és Európa-szerte
34 cég ren delkezik azz al a jogg al, hogy
ha szná lha tja a réz csöv ek és tar toz ék ai k
minőségjelét (lásd itt):

További információ:

Gütegemeinschaft
Kupferrohr e.V

Magyar Rézpiaci Központ

Ilyen esetben minden egyes terméken, illetve a
csomagoláson feltüntetik a minőségjelet.
A minőségjel nemzetközi sike re nyomán a
Gütegemeinschaft célul tűzte ki, hogy az így
megjelölt termékek minőségét valamennyi
olyan piaco n fel ügyelje, ahol a jel széles
körben elismert és elfogadott a végfelhasználók
körében.

Pintér Róbert
ügyvezető
1053 Budapest
Képíró u. 9.
Tel: (1) 266 48 10
Fax: (1) 266 48 04
E-mail: hcpc@hcpcinfo.org

www.hcpcinfo.org

A rézcsövek, szerelvények és
szerelési anyagok

Minőségjele

Copper Connects life.

TM

KIK VAGYUNK
Az 1968-ban alapított, németországi székhelyű
„Gütegemeinschaft Kupferrohr e.V.” szövetség
feladata, hogy biztosítsa a rézcsöves rendszerek
csöveinek és tartozékainak (csőszerelvények,
forraszanyagok, folyósítószerek stb.) kiváló
minőség ét . A ne mzet i vag y ne mzet köz i
szab ván yok szer int gyár tot t és vizsgál t
termékek minőségellenőrzését főként maguk a
gyártók végzik. A Gütegemeinschaft szövetség
minőségjelét használó termékeknek további,
szigorúbb szabványoknak kell megfelelniük,
amit független szervezet igazol. Az ellenőrző
vizsgálatokat évente független laboratóriumok
végzik, melyek meghatározott jellemzőket
vizsgálnak, ezáltal biztosítva a végfelhasználó
számára a kivá ló minőségű terméket. A
Gütegemeinschaft vizsgálati kritériumainak
leírása "Qality and Test Specification for the
Cupper Tube Quality Symbol" (Minőségi és
vizsgálati előírások a rézcső minőségjeléhez)
címmel megtalálható a http://www.guetekupferrohr.de/ weboldalon.
A Gütegemeinschaft minőségjelét eredetileg
a német piacra alakították ki. Az évek során
az on ba n más pi ac ok on is szél es kör be n
elfogadottá vált, ami azt eredményezte, hogy
ma már jelentős mennyiségű olyan rézcsövet,
forraszanyagot, folyósítószert és csőszerelvényt
ér tékes ítenek más or szág okban, am el yek
minőségjellel vannak ellátva.

Ezen felül a Gütegemeinschaft további speciális
vizsgálatokat fog végezni (Németországban és
a Németországon kívüli piacokon értékesített
termékeken egyaránt), amennyiben olyan,
a minőségj el et vi sel ő ter mékr ől szer ez
tudomást, amely nem felel meg a jel minőségi
követelményeinek.
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A Gütegemeins chaft, mint a minőségjelért
felelős szervezet:

A Gütegemeinschaft szorosan együttműködik a
Német épületgépészek ernyőszervezetével, a
“Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
e.V.” ( "DVGW" ) szövetséggel. Mivel a DVGW
a Güt eg em ei ns cha ft minőség vizsgál at át
hiteles és független vizsgálatként ismeri el,
így azok a vállalatok, amelyeknek a termékei
a Güt egem ei ns chaf t függet len vi zs gál at i
eljárása során megfeleltek az előírt műszaki
feltételrendszernek, jogosultak megpályázni
és használni a “DVGW” minőségjelét is.

• biztosítja, hogy a minőségjel viselői betartják
azokat a műszaki előírásokat, ame lyek
feljogosítják őket a minőségjel használatára,
a Güte gemeinsch aft ált al a http:// www.
guete-kupferrohr.de/ weboldalról letölthető
"Minőségi és vizsgálati előírások a rézcső
minőségjeléhez" címmel kiadott leír ásnak
megfelelően.

A Gütegemeins chaft felügyeleti hatásköre
kiter jed ar ra is, ho gy mind en üt t, ah ol
a termékeket érté kesítik, folya matosan
ellenőrizz e, hogy a termékek megfelelneke a "Minőségi és vizsgálati előírások a
rézcső megjelenéséhez" címmel kiadott
krité riu mrendszernek.

• megelőzi a minőségjellel való visszaéléseket.

Ezen kötelezettségét a Gütegemeinschaft úgy
teljesíti, hogy az éves ellenőrző vizsgálatok
során valamennyi piacról mintatermékeket
vesz, és ezeket vizsgálat céljából eljuttatja az
akkreditált intézményekhez.

• védi a minőségjel jó hírnevét a félreértésekkel
vagy szándékos rongálással szemben

A Gütegemeinschaft alapfeladatából eredő
kötelezettségein túlmenően, miszerint védi
a minőségjel jó hírnevét és megbecsülését,
küldetésének tekinti azt is, hogy védje az
épül et gépés zet ben has znál t rézt er mékek
jó híré t. Teszi ezt olya n int ézkedésekkel,
ame lyek révén egyrészt biztosítja a
rézcs övek, szer el vények , for ras zany agok,
folyósítószerek kiváló minőségét, másrészt
marketingtevékenységével hozzájárul a réz
alkalmazásának népszerűsítéséhez.

