
Metalinių spintų sertifikatai 

 

„B“ safety mark 

Savanoriškas gaminių sertifikavimas, kurį atlieka nuo gamintojo nepriklausomos 
akredituotos įmonės – Lenkijos akreditavimo centras. Klientui tai papildoma garantija, kad šio 

gamintojo produkcija atitinka normatyvinius reikalavimus. Produktas yra saugus, jų gamybos 

procesas ir medžiagos yra aukščiausios kokybės ir periodiškai kontroliuojami. 

Minėtus standartus atitinkančiam metalinių baldų gamintojui MALOW suteikta 

galimybė konkrečius gaminius pažymėti „B safety mark“. 

PZH hygienic certificate 

PZH (Nacionalinis higienos institutas) patvirtinimas suteikiamas gaminiui, kuris 

nedaro neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir natūraliai aplinkai. Jį išduoda pagal gamintojo 

prašymą ir išduoda kokybę vertinti įgaliota institucija – Nacionalinis visuomenės sveikatos 

institutas – Nacionalinis higienos institutas (NIZP-PZH). Prieš gaunant patvirtinimą, konkretus 

gaminys yra kruopščiai išanalizuotas pagal sudėtį, mechanines savybes ir kokybę. Be to, jam 

atliekama daugybė tyrimų ir testų. Tik įvykdžiusi standartus ir kriterijus įgyja Nacionalinio 

higienos instituto sertifikatą. 

Dar visai neseniai PZH sertifikatas buvo privalomas daugeliui medžiagų ir 

įrenginių, naudojamų statybų pramonėje, taip pat vandens ir oro kondicionavimo sistemose. 

Šiuo metu – nuo 2016-01-01 – nuostatai pakeisti, patvirtinimas reikalingas tik 

produktams, kurie liečiasi su geriamuoju vandeniu.  Įvykdžius aukščiau nurodytus standartus 

ir išlaikius sertifikavimo procesą, MALOW gavo galimybę ženklinti savo gaminius PZH 

(Nacionalinio higienos instituto) sertifikatu. 

ISO certification 

ISO (International Organization for Standardization) – tai tarptautinė 

organizacija, užsiimanti kokybės standartų rengimu. Šios organizacijos sukurti standartai 

taikomi praktiškai visoms sritims. ISO yra nepriklausoma organizacija – jai nedaro įtakos nei 

verslininkai, nei korporacijos, nei vyriausybė. 

Svarbiausias ISO vaidmuo yra apibrėžti tam tikroje pramonės šakoje taikomus 

kokybės standartus. Įmonė, priderinanti savo veiklą prie šių standartų, gauna ISO sertifikatą, 

patvirtina aukštą paslaugų ir produktų kokybę. Akredituojanti įmonė atlieka auditą ir išduoda 

sertifikatą.  

ISO sertifikatas patvirtina aukštą MALOW siūlomų produktų ar paslaugų 

kokybę. Klientas gali būti tikras, kad paslaugų kokybę patikrino įgaliota ir profesionali 

sertifikavimo įstaiga. 

Sertifikatai patvirtina, kad MALOW įdiegė kokybės vadybos sistemą pagal ISO 

9001: 2015 standartą ir aplinkos vadybos sistemą pagal ISO 14001: 2015 standartą ir sėkmingai 

diegia abi sistemas. Verta paminėti, kad MALOW viena pirmųjų šalyje gavo ISO 9001 

sertifikatus 2001 m., o ISO 14001 – 2005 m. ir kasmet sėkmingai juos atnaujina. 



GS quality mark and TUV GS certificate 

GS ženklas yra savanoriškas sertifikatas. Tai reiškia, kad gaminys atitinka 

Vokietijos (ir, jei įmanoma, Europos) saugos reikalavimus. Tai patvirtina aukštą gaminio 

kokybę. Santrumpa GS kilusi iš žodžių „Geprüfte Sicherheit“ („įrodyta sauga“). Nors GS 

ženklas buvo sukurtas atsižvelgiant į Vokietijos rinką, jis yra ant didelės dalies elektronikos 

gaminių, mašinų ir kitų gaminių, parduodamų kitur pasaulyje. Jį pripažįsta daugybė klientų ir 

jis siejamas su aukšta kokybe ir gaminių sauga. 

GS ženklas pagrįstas Vokietijos gaminių saugos įstatymu 

(„Produktsicherheitsgesetz“ arba „ProdSG“). ProdSG teigimu, gamintojas gali parduoti 

gaminį, kuris nekelia pavojaus naudotojo saugai ir sveikatai dėl jo naudojimo ar numatomo 

netinkamo naudojimo. 

Pagrindinis skirtumas tarp GS ir CE ženklų yra tas, kad GS ženklo atitiktis 

Europos saugos reikalavimams buvo patikrinta ir sertifikuota nepriklausomos valstybės 

patvirtintos institucijos. GS ženklą gali patvirtinti tik akredituotos bandymų 

laboratorijos. Tokia laboratorija garantuoja tiek teisinio reglamentavimo reikalavimų, tiek 

gamintojo nurodytų reikalavimų laikymąsi. 

CE ženklas išduodamas kaip deklaracija , kad gaminys atitinka Europos teisės 

aktus. 

Būdama paskirta bandymų institucija, TÜV Rheinland tikrina, ar gaminys 

atitinka Vokietijos įrangos ir gaminių saugos reglamentų (ProdSG) kokybės ir saugos 

reikalavimus. Be to, tikrinant, ar laikomasi GS ženklo specifikacijų, yra daug Europos 

standartų atskiriems gaminiams ir eksploatavimo instrukcijų teisingumo bei išsamumo analizė. 

 

 

  


