
KOMO® ATTEST
SKGIKOB.010470.01.NL

Uitgegeven op: 01-07-2017

Geldig tot: 01-07-2022

Product is:
Eenmalig beoordeeld 
op prestatie in de 
toepassing.
Herbeoordeling 
minimaal elke 5 jaar

B o u w b e s l u i t 

Attesthouder

Gealan Fenster-Systeme GmbH

Hofer Straße 80

D-95145  Oberkotzau

T: +49 (0) 9286 770

E: info@gealan.de
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Gealan Fenster-Systeme GmbH
kunststof gevelelementen uit het Gealan S9000 NL 
systeem

Verklaring van SKG-IKOB

Dit attest is op basis van BRL 0703: 13-12-2012 inclusief wijzigingsblad d.d. 31-12-2014 afgegeven conform het 

vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

De prestaties van kunststof gevelelementen uit bovengenoemd systeem in uitwendige scheidingsconstructies zijn 

beoordeeld in relatie tot het Bouwbesluit en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek herbeoordeeld.

Op basis daarvan verklaart SKG-IKOB dat: 

De met kunststof gevelelementen, opgebouwd uit bovengenoemd systeem, samengestelde uitwendige 

scheidingsconstructies prestaties leveren zoals opgenomen in dit attest en de uitwendige scheidingsconstructies 

voldoen aan de in dit attest opgenomen eisen van het Bouwbesluit, mits:

 wordt voldaan aan de in dit attest vastgelegde technische specificatie(s) en toepassingsvoorwaarden;

 de vervaardiging en montage van de kunststof gevelelementen uit bovengenoemd systeem geschiedt 

overeenkomstig de in dit attest vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.

In het kader van dit attest vindt geen controle plaats op de productie van kunststof gevelelementen, noch op de 

samenstelling van en/of montage in uitwendige scheidingsconstructies.

Voor SKG-IKOB

ir. H.A.J. van Dartel

Certificatiemanager

Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De gebruikers van dit attest worden 

geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is.

Dit attest bestaat uit 30 bladzijden.
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1. ALGEMEEN

1.1 Technische specificatie
De technische specificaties van de gevelelementen zijn in hoofdstuk 3 bij dit attest vastgelegd.

1.2 Verwerking
Voorwaarden voor opslag, transport en verwerking vallen buiten het kader van dit attest. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het KOMO
attest-met-productcertificaat van een op dit systeem gecertificeerde verwerker. Richtlijnen voor montage van kunststof gevelelementen zijn
vastgelegd in BRL 0709.

2. WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering van onder dit attest geleverde producten of conform de technische specificaties als omschreven in dit attest:

 geleverd is wat is overeengekomen;

 identificatie conform de specificatie in dit attest op de producten is aangebracht;

 de producten geen zichtbare beschadigingen en/of gebreken vertonen als gevolg van transport of anderszins;

 voldaan is aan wettelijke eisen in verband met de toepassing.

Dit attest is door SKG-IKOB afgegeven voor het op blad 1 vermeld profielsysteem. Uitsluitend is beoordeeld dat het systeem geschikt is om
kunststof gevelelementen te vervaardigen uit profielen van ongeplastificeerd PVC, volgens eisen conform BRL 0703.

De onder dit attest vallende profielen van ongeplastificeerd PVC zijn vervaardigd onder KOMO-keurmerk volgens de volgende 

productcertificaten op BRL 0702:

SKGIKOB.009481, SKGIKOB.009482, SKGIKOB.009484

In het kader van dit attest voert SKG-IKOB geen controle uit op de productie van deze profielen.

Controleer of dit attest nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van SKG-IKOB: www.skgikob.nl.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde en/of op grond van uw eigen bevindingen tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met de
houder van dit attest en zonodig met SKG-IKOB.

De uitspraken in dit attest mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte
Prestatieverklaring.
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