CERTIF I KAT
SC1095-14
Energimärkning av fönster
Elitfönster Passiv
Innehavare/Utfärdat för/Tillverkare
Inwido Produktion AB, Box 153, 574 22 Vetlanda
Org nr: 556552-6547
www.inwido.se

Produkt
Utåtgående och fasta träfönster samt fönsterdörrar med aluminiumbeklädnad serie Elitfönster
Passiv, se bilaga.

Intyg
SP intygar härmed att de produkter som omfattas av detta certifikat uppfyller kraven för
energimärkning, med angivna energiklasser, enligt EQ Fönster Energimärkning.

Märkning
Produkter som omfattas av detta certifikat får märkas enligt de anvisningar som framgår av EQ
Fönster Energimärkning, och med den energiklass som är angivet i detta certifikat. För detaljer
om märkningen, se bilaga.

Giltighetstid
Detta certifikat är giltigt längst till och med den 7 december 2020.

Övrigt
Tillverkarintyg och montageanvisningar skall medfölja varje levererad produkt.
SP kontrollerar certifierade produkter enligt EQ Fönster Energimärkning avsnitt 3.7.
Detta är utgåva 1 av detta certifikat.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering

Lennart Aronsson

Per Adolfsson

Chef Certifiering

Certifieringsingenjör

Certifikat nr. SC1095-14 utgåva 1, 2015-12-08

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Box 857, 501 15 Borås
Tfn: 010-516 50 00
E-post/Internet: info@sp.se/www.sp.se

Ackrediterade certifieringsorgan bedöms och utses av SWEDAC (Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll).
Detta certifikat får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt
annat. Certifikatet inklusive bilaga består av 2 sidor, där detta är sida 1.

CERTIF I KAT
Bilaga
Förteckning över produkter som ingår i certifikatet och deras energiklass
Produkt

Energiklass

APH – vridbart, utåtgående fönster
APS – sidohängt, utåtgående fönster
APK - fast fönster
APD - utåtgående fönsterdörr
APÖ - överkantshängt, utåtgående fönster

B
C
A
B
B

Märkningens utformning
Märkningen skall utföras i form av en permanent etikett av väderbeständigt material. Etiketten
skall fästas på alla fönster som levereras till kund. Etiketten skall, när det gäller öppningsbara
fönster, sitta på sidan av karmen eller bågen. I fasta fönster skall etiketten monteras på ett
diskret sätt men vara synligt för inspektion.
Etiketten skall innehålla följande information: Energiklass, detta certifikats nummer, namn på
det produktcertifieringsorgan som beviljat energimärkningen (dvs SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut). Etiketten bör också innehålla tillverkarens namn och produktbeteckning,
om detta inte framgår på annat sätt vid leveransen.

Certifikat nr. SC1095-14 utgåva 1, 2015-12-08

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Box 857, 501 15 Borås
Tfn: 010-516 50 00
E-post/Internet: info@sp.se/www.sp.se

Ackrediterade certifieringsorgan bedöms och utses av SWEDAC (Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll).
Detta certifikat får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt
annat. Certifikatet inklusive bilaga består av 2 sidor, där detta är sida 2.

