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attest met productcertificaat
Stichting Keuringsbureau Hout SKH
Bezoekadres:
'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA
Postadres:
Postbus'159, 6700 AD Wageningen
Telefoon: (0317\ 45 34 25 E-mail:
Fax: (0317\ 41 26 10 Website:

Wageningen

mail@skh.org
http://vwwv.skh.org

HOUTACHTIG E DAKCONSTRUCTI ES
MET JIHIK. DAKSEGMENTEN
- hellende daken
- f lauw hellende en platte daken

Nummer: 20507106
Uitgegeven: 2006-03-15
Vervangt: 20507194

Producent

Jonker Houtkonstruktie B.V
Wettenryil le 16
8401 GB GORREDIJK
Postbus 98
84OO AB GORREDIJK
Tel. (0513) 46 57 28
Fax (0513) 46 58 05

Fabriek te lmporteur

Verklaring van SKH

Dit attest-met-productcertif icaat is op basis van BRL 0101 , "Houtachtige dakconstructies", afgegeven door SKH conform het
SKH Reglement voor CertiÍ icatie.

SKH verklaart dat J/H/K- daksegmenten geschikt zijn voor het vervaardigen van dakconstructies die prestaties leveren als in
dit attest-met-productcertificaat omschreven, mits de J/H/K- daksegmenten voldoen aan de in dit attesfmet-productcertificaat
vastgelegde technische specificaties en mits de vervaardiging van dakconstructies geschiedt overeenkomstig de in dit attest-
mef productcertifi caat vastgelegde werkmethoden.

SKH verklaaÍ dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde daksegmenten bij
voortduring aan de in dit attest-m^et-productcertificaat vastgelegde technische specificaties voldoen, mits zij voorzien zijn van
het hieronder afgebeelde KOMO@-merk op een wijze als aangegeven in dit attest-met-productcertificaat.

Door SKH wordt in het kader van dit attest-met-productcertificaat geen controle uitgeoefend op de productie van de overige
onderdelen van de dakconstructies, noch op de vervaardiging van dakconstructies.

SKH verklaart dat J/H/K- daksegmenten in zijn toepassingen onder bovengenoemde voorwaarden voldoen aan de van
toepassing zijnde eisen van het Bouwbesluit.

bouw" zoals weergegeven op de website van Stichting liteit (SBK) wvwv. bouwkwaliteit.nl.

Voor SKH

Gebruikers van dit attest

Dit attesf met-prod uctcertifi caat

R. Wigboldus, directeur

geadviseerd om bij SKH te informeren of dit document nog geldig is

bladzijden

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product / systeem
Prestatie product /
systeem in
toepassing

Periodieke controle
@ is een collectieÍ merk van Stichting Bouwkwaliteit

Bouwbesluit


