Badanie i certyfikacja wyrobów

Potrzebujesz potwierdzenia, że oferowane przez Ciebie produkty
spełniają wymogi prawne i branżowe?
DEKRA oferuje szeroką gamę usług badania i certyfikacji wyrobów
z różnych branż.
Badania chemiczne
Ograniczenia użycia chemikaliów i substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH oraz dyrektywą RoHS 2
(dyrektywa 2011/65/EU, dyrektywa uzupełniająca 2015/863/EU)
Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością (rozp. UE 10/2011, rozp. UE 1935/2004)
Zabawki - badania według EN71-3/-9
Bezpieczeństwo i jakość świec użytkowych (wymagania PN-EN i znaku RAL)
Programy testujące FFU (Fitness for Use)
Inne wyroby i materiały przemysłowe

Badania dla motoryzacji
Badania jakości autokosmetyków (płynów do spryskiwaczy, auto-wosków, płynów do chłodnic, sprayów do tapicerki itp.)
Obowiązkowa Certyfikacja CCC (China Compulsory Certification) dla producentów i eksporterów do ChRL części
i komponentów samochodowych
Badania i certyfikacja systemów bezpieczeństwa transportu i załadunku (systemy zabezpieczeń, pasy, klamry, haki,
opończe kurtynowe, plandeki boczne, słupki kurtynowe, kłonnice, zabudowy firanowe, zabudowy specjalne, etc.
według DIN EN12641-2, DIN EN12642 Code XL, DEKRA requirements VA80-13-TTD-50, DAIMLER Load Securing 9.5,
Bezpieczeństwo dostawców
Bezpieczeństwo zasobów
VDI2700)

Jesteś importerem? Obawiasz się, że przez niewłaściwe certyfikaty i oznaczenia Twoje
towary nie przejdą kontroli na granicy?
DEKRA oferuje inspekcje i odbiory towarów wg PN-ISO 2859
DPI - During Production Inspection
FRI - Final Random Inspection
PSI - Pre Shipment Inspection (przeznaczone głównie dla importerów i sieci handlowych)
Inspekcje i odbiory wyrobów realizowane dla różnych poziomów AQL oraz na różnych poziomach produkcji
i dostaw (według oczekiwań i wymagań klienta końcowego)

W czym jeszcze możemy Ci pomóc?
Maszyny i urządzenia - ekspertyzy techniczne na zgodność z wymaganiami dyrektywy 2006/42/WE
Eksperckie przeglądy regałów wysokiego składowania według normy PN-EN 15635:2010P
Bezpieczeństwo wyrobów i urządzeń elektrycznych (CE) - szkolenia techniczne z wymagań dyrektyw LVD i EMC
Bezpieczeństwo zabawek według grupy norm EN71-1/-2/-3
Opakowania do kontaktu z żywnością – obligatoryjne wymagania UE

DEKRA potwierdza zgodność z przepisami prawa oraz umożliwia oznakowanie
produktu uznanym znakiem bezpieczeństwa DEKRA Seal. Dysponujemy nowoczesnym
sprzętem oraz wykwalifikowanym personelem.

Inne usługi DEKRA dla Państwa biznesu:
Badania, audyty i certyfikacja systemów
Usługi techniczne, inspekcje, kontrole

ZAPEWNIAMY

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo procesowe / przeciwwybuchowe
Zarządzanie inwestycjami budowlanymi (od organizacji i projektowania,
poprzez realizację, odbiór i użytkowanie)
Rzeczoznawstwo samochodowe i zarządzanie flotą
Audyty dostawców i standardów firmowych
Szkolenia (normy i standardy branżowe, kompetencje techniczne) i doradztwo

Zapraszamy do kontaktu:

WARSZAWA

WROCŁAW

sprzedaz.warszawa@dekra.com sprzedaz.wroclaw@dekra.com
Tel. +48.603.121-021
Tel. +48.514.457-958

www.dekra-certification.com.pl

KRAKÓW

POZNAŃ

TORUŃ

GDAŃSK

sprzedaz.krakow@dekra.com
Tel. +48.532.226-917

sprzedaz.poznan@dekra.com
Tel. +48.604.435-963

sprzedaz.torun@dekra.com
Tel. +48.668.030-250

sprzedaz.gdansk@dekra.com
Tel. +48.517.180-748

