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Uni Pipe PLUS System 
 

UPONOR GmbH      
 
VERKLARING VAN KIWA 

Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 5611 Plastics piping systems of PE-RT/Al intended for heating 

installations: radiator connections d.d. 25 October 2016 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie. 

 

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij het Uni Pipe PLUS System worden periodiek 

gecontroleerd en de prestatie van het Uni Pipe PLUS System in de toepassing als heating installations: radiator 

connections 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 Uni 

Pipe PLUS System 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 Uni Pipe PLUS System voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit  attest-met-

productcertificaat; 

- het Uni Pipe PLUS System 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 Uni Pipe PLUS System of de verwerking van het Uni Pipe PLUS System, nog op de productie van 

de overige producten voor de samenstelling van Uni Pipe PLUS System. 
 

 
Ron Scheepers 

Kiwa  

Dit attest-met-productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo 

online.nl. 

Gebruikers van dit attest-met-productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg 

hiertoe de website van Kiwa: www.kiwa.nl. 

Certificaathouder 
UPONOR GmbH      
Industriestrasse 56 
D-97437  HASSFURT 
Duitsland 
Tel. +49 (0)9521 6900 
Fax +49 (0)9521 690105 
info.de@uponor.com 
www.uponor.com 
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Beoordeeld is: 

• Kwaliteitssysteem 

• Product 

• Eenmalig prestatie in 

de toepassing 

Periodieke controle 
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