Obecnie 34 ﬁrmy w Niemczech i w całej
Europie mają prawo używać znaku jakości
Cu (rys. poniżej)
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na rurach, złączkach i akcesoriach
wykonanych z miedzi. Mogą one wyróżnić
swoje produkty i ich opakowania tym
właśnie znakiem jakości.
Po sukcesie, jakim okazało się znakowanie
pr od uk t ów w r ó ż ny c h k r aj ac h,
Gütegemeinschaft postanowiła kontrolować
jakość oznakowanych produktów na
wszystkich rynkach, na których ten znak
zdobył szerokie uznanie i akceptację wśród
użytkowników końcowych.

Znak Jakości
rur, złączek i akcesoriów wykonanych z miedzi

Copper Connects life.TM

KIM JESTEŚMY ?
Celem Federacji „Gütegemeinschaft
Kupferrohr e.V.” założonej w roku 1968,
mającej swoją siedzibę w Niemczech, jest
kontrolowanie wysokiej jakości rur i akcesoriów
używanych w instalacjach wykonanych z
miedzi (złączki kapilarne, lutowia, topniki,
itd.) Produkty te wykonane i zbadane zgodnie
z normami krajowymi i międzynarodowymi
najczęściej podlegają jedynie kontroli
samych producentów. Produkty opatrzone
znaki e m j a k o ś c i G ü t e g e m e i n s c h a f t
muszą spełniać dodatkowe, surowe
normy. Są one weryﬁkowane w badaniach
przeprowadzanych co roku przez niezależne
laboratoria badawcze, które sprawdzają ich
charakterystyczne właściwości, zapewniając
w ten sposób końcowym użytkownikom
wysoką jakość produktów. Kryteria badań
Gütegemeinschaft, zawarte w opracowaniu
„Specyﬁkacja Jakości i Prób dla Symbolu
Jakości Rur Miedzianych”, są dostępne na
stronie http://www.guete-kupferrohr.de/
Początkowo znak jakości Gütegemeinschaft
był obecny tylko na rynku niemieckim, ale
z biegiem lat zyskał szerokie uznanie w
innych krajach, co sprawiło, że znacznie
wzrosła ilość sprzedawanych instalacyjnych
rur miedzianych, stopów lutowniczych,
topników i złączek kapilarnych oznaczonych
tym znakiem jakości.

Ponadto, jeśli występują przypadki
produktów oznaczonych znakiem jakości,
które nie spełniają standardów znaku
jakości (zarówno w Niemczech, jak i
na innych rynkach), Gütegemeinschaft
organizuje dodatkowe badania.

JAK TO ROBIMY ?
CO ROBIMY ?
Federacja Gütegemeinschaft ściśle
współpracuje z organizacją patronacką,
która nadzoruje jej pracę - Niemieckimi
Instalacjami Wodnymi i Gazowymi
(Deutcher Verein des Gas- und Wasserfaches
e.V.-DVGW). DVGW uznaje i aprobuje
badanie jakościowe Gütegemeinschaft
za autorytatywne i niezależne. Dzięki
temu ﬁrmy, których produkty spełniają
wymagane specyfikacje techniczne w
niezależnym badaniu Gütegemeinschaft,
są uprawnione do ubiegania się i używania
osobnego znaku jakości “DVGW”.
Do zadań Gütegemeinschaft należy kontrola
zgodności produktów ze “Specyﬁkacją Jakości
i Badań dla Znaku Jakości Rur Miedzianych”
wszędzie tam, gdzie sprzedawane są
produkty oznaczone tym znakiem jakości.
W ramach spełniania swoich obowiązków
Gütegemeinschaft pobiera próbki produktów
ze wszystkich rynków w czasie corocznych
badań i przekazuje je do zbadania
akredytowanym instytutom badawczym.

Federacja Gütegemeinschaft jako organizacja
odpowiedzialna za znak jakości:
• zagwarantuje, że użytkownicy znaku
jakości będą przestrzegać kryteriów
technicznych uprawniających ich do
eksponowania tego znaku zgodnie z
wydanymi przez Gütegemeinschaft zapisami
“Specyﬁkacja Jakości i Prób dla Symbolu
Jakości Rur Miedzianych” dostępnymi na
stronie http://www.guete-kupferrohr.de/;
• ochroni wizerunek znaku jakości przed
błędnymi informacjami i obniżeniem
poziomu jakości;
• będzie zapobiegać nieprawidłowemu
wykorzystaniu znaku jakości.
Oprócz powyższych zadań, służących
ochronie znaku Gütegemeinschaft, federacja
stale zabiega o utrzymanie wysokiej jakości
materiałów z miedzi, wykorzystywanych
z wielkim powodzeniem w instalacjach
domowych. Robi to przez stosowanie środków
zabezpieczających jakość techniczną
miedzianych rur, złączek, lutów, topników
oraz przez działania marketingowe,
promujące wykorzystanie miedzi.

