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COMISA PRESS systeem 
COMISA SPA  
 
VERKLARING van KIWA  

Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 5611 Kunststofleiding-systemen van PE-RT/Al bestemd voor 

verwarmingsinstallatie: radiatoraansluitingen d.d. 25 oktober 2016 afgegeven conform het Kiwa reglement voor 

Productcertificatie. 

 

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij het COMISA PRESS systeem worden periodiek 

gecontroleerd en de prestatie van het COMISA PRESS systeem in de toepassing  als radiatoraansluitingen is 

beoordeeld en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek gecontroleerd.  

 

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat: 
- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de houder van het attest-met-productcertificaat geleverde 

COMISA PRESS systeem bij aflevering voldoet aan: 
- de in dit attest-met-productcertificaat  vastgelegde technische specificatie(s); 
- de in dit attest-met-productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen, 

mits het COMISA PRESS systeem voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit  attest-met-

productcertificaat ; 
- het  COMISA PRESS systeem prestaties levert zoals in dit KOMO attest-met-productcertificaat is  omschreven en, 

mits: 
- wordt voldaan aan de in dit KOMO-attest-met-productcertificaat omschreven toepassingsvoorwaarden en 

technische specificatie(s); 
- de vervaardiging geschiedt overeenkomstig de in dit KOMO- attest-met-productcertificaat vastgelegde 

voorschriften en/of verwerkingsmethoden. 

 

In het kader van dit KOMO-attest-met-productcertificaat vindt geen controle plaats op de productie van de overige 

onderdelen van het COMISA PRESS systeem of de verwerking van het COMISA PRESS systeem. 

 

 
Luc Leroy 

Kiwa 

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. 

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

 

Certificaathouder 

COMISA SPA  
Località Neziole 27 
25055  PISOGNE 
Italy 
Tel. +39 (0)364 89 68 61 
Fax +39 (0)364 89 68 25 
info@comisa.it 
 

 

 

  

 

Kiwa Nederland B.V. 
Sir Winston Churchilllaan 273 
Postbus 70 
2280 AB  RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00 
Fax 088 998 44 20 
info@kiwa.nl 
www.kiwa.nl 
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