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   Mașina de gătit este reglată pentru gaze petrolier lichefiate G30(GPL).
   Înaintea instalării verificaţi dacă presiunea de alimentare cu gaze corespunde
cu cea specificată pe eticheta maşinii. Presiunea normală de alimentare pentru
gaze petrolier lichefiate (G 30) este 30mbar (min 25 mbar - max 35 mbar) iar
pentru gaze naturale (G 20) este 20 mbar (min 18 mbar - max 25 mbar).
   Instalarea trebuie făcută de un instalator autorizat conform normelor în vigoare
sau de către unităţile de service autorizate conform reglementărilor legale, pe
cheltuiala beneficiarului produsului.                                                          .
   În vederea respectării presiunii de alimentare cu gaze naturale este necesară
montarea unui regulator de presiune reglat la o presiune de 200 mm coloană de
apă(20 mbar) pe conductă, iar pentru racordarea la butelia de gaz petrolier
lichefiat se foloseşte un regulator de presiune reglat la o presiune de 300 mm
coloană de apă (30 mbar).                                                                         .
   Pentru a preveni eventualele acumulări de gaze în încăperea în care este
instalat aparatul de gătit cu gaz, este obligatorie montarea unui detector  automat
de gaz (conform Ordin A.N.R.E. nr. 5/2009) cu limita de sensibilitate de cel puţin
2% metan în aer, care acţionează asupra robinetului de închidere (electroventil) a
conductei de alimentare cu gaze a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.
   Schimbarea ajutajelor pentru trecerea de la un tip de gaz la altul şi reglajul
aferent se face contra cost pe cheltuiala beneficiarului produsului.                    .
   În cazul în care presiunea gazului nu este corespunzătoare, cheltuiala de service
va fi suportată de beneficiarul produsului.                                                         .
             Garanţia se pierde în următoarele condiţii:                                             .   
 -pentru neprezentarea la solicitarea reparaţiei a chitanţei/facturii originale de
cumpărare a produsului împreună cu instrucţiunile de utilizare care conţin
certificatul de garanţie având rubricile completate.                                 .
 -datorită depozitării, transportului şi manipulării incorecte (în neconcordanţă cu
marcajele de pe ambalaj).                                                                    . 
 -nerespectarea parametrilor de alimentare specificaţi în instrucţiuni                   .
(ex. presiunea de gaz).                                                                                     . 
 -pentru racordarea produsului la reţeaua de gaze, reparaţii, modificări şi verificări
asupra produsului făcute de către persoane sau firme neautorizate.                       .
 -utilizarea produsului în scopuri industriale, comerciale sau altele decât cel pentru
care a fost conceput.                                                                                           . 
 -păstrarea produsului în condiţii improprii, expunerea acestuia la acţiunea
substanţelor chimice, corozive, intemperii.                                                          .

   Utilizatorul produsului va pune la dispoziţia service-ului autorizat conform
reglementărilor legale piesele înlocuite în vederea returnării acestora la
furnizorul produsului.                                                      .
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1. INSTRUCŢIUNI DESTINATE UTILIZATORULUI

1.1. ATENŢIONĂRI PENTRU UTILIZATOR

RECICLAREA ECOLOGICĂ

   Pentru a împiedica utilizarea aparatelor scoase din uz, faceţi-le inutilizabile prin
lovire.                                                                                                               .
   Pentru a recicla ecologic maşina de gătit o puteţi preda la un centru de recuperare
şi revalorificare.                                                                                               .
   Predaţi ambalajul la un centru de recuperare pentru a fi reciclat ecologic. Toate
materialele de ambalare sunt reciclabile ecologic şi recuperabile.                        .
   Prin recuperarea şi reciclarea ambalajelor se reduce consumul de materii prime şi
cantitatea de resturi menajere. Aceasta protejează rezervele de materii prime şi mediul
ambiant.                                                                                                                     .

    Înainte de a utiliza aparatul citiţi aceste instrucţiuni de utilizare şi instalare cu
atenţie. Ele conţin informaţii importante referitoare la siguranţa dumneavoastră,
cât şi la modul de folosire şi de întreţinerea aparatului.                                     .
    Păstraţi instrucţiunile pentru o eventuală lectură ulterioară. Aceste instrucţiuni
de utilizare şi instalare sunt valabile pentru mai multe modele.                      .
    Aveţi în vedere în special instrucţiunile referitoare la modelul dumneavoastră.
Despachetaţi aparatul şi controlaţi-l dacă prezintă defecţiuni datorate transportului.
Aparatele defecte nu se vor lua în exploatare: adresaţi-vă Service-ului.                .
După ce aţi despachetat aparatul amplasaţi-l în locul destinat pentru aceasta.
    Acest  aparat  este  destinat  numai  pentru uz casnic, nu se foloseşte în
scopuri comerciale, industriale sau altele decât cel pentru care a fost conceput.
Utilizarea unui aparat de gătit cu gaz conduce la producere de căldură şi de
umiditate în localul unde el este instalat.  Asiguraţi o bună aerisire a bucătăriei:
menţineţi deschise orificiile naturale de aerisire sau, instalaţi un dispozitiv
mecanic de aerisire  (hotă de aerisire mecanică). O utilizare intensivă şi prelungită
a aparatului poate necesita o aerisire   suplimentară,  de exemplu deschiderea unei
ferestre sau o aerisire mai eficace, de exemplu mărirea puterii ventilaţiei mecanice,
dacă aceasta există.                                                                                         .
   Nu lăsaţi aparatul fără supraveghere dacă arzătoarele sunt aprinse .           .
   Părţile accesibile pot fi fierbinţi atunci când se utilizează aparatul de gătit.
   Îndepărtaţi copiii de aparat.                                                                             .
 “Acest  aparat  trebuie  instalat conform reglementărilor în vigoare şi utilizat
numai în spaţii bine aerisite. Consultaţi instrucţiunile înaintea instalării şi 
utilizării acestui aparat”.                                                                             .
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1.2. DESCRIEREA PRODUSULUI

1.2.1. Părţile componente OLIMPIA 1 model 1687

Fig. 1

   Reşoul de gătit cu gaze “Olimpia.....”  este un aparat de uz casnic, destinat
preparării hranei. Prin construcţie şi execuţie este un produs de finisaj superior,
care permite utilizarea plitei cu uşurinţă, întreţinere uşoară şi funcţionare economică.
    Datorită arderii complete a gazelor combustibile, aparatul nu are nevoie de
racordare la coş de fum, deci se poate instala în orice loc al bucătăriei.
 Reşoul este echipat cu 1,2 sau 3 arzătoare pe plită în funcţie de model, astfel:
     - Reşou de gătit cu gaze “OLIMPIA” 1 model 1687 - 1 arzător semirapid;
     - Reşou de gătit cu gaze “OLIMPIA” 2 model 1688 - 1 arzător semirapid;
                                                                                         - 1 arzător auxiliar;
      - Reşou de gătit cu gaze “OLIMPIA” 3 model 1689
                                                                       - 2 arzătoare semirapide;
                                                                  - 1 arzător auxiliar.

 * Reşou de gătit cu gaze  “OLIMPIA” 1 model 1687 (Fig. 1)
 1. Corp                             5. Cot racord GPL
 2. Grătar                          6. Talpă picior
 3. Arzător semirapid      7. Picior
 4. Buton
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1.2.2. Părţile componente OLIMPIA 2 model 1688

1. Capac
2. Corp
3. Grătar
4. Arzător auxiliar
5. Buton

1. Capac
2. Corp
3. Grătar
4. Arzător semirapid
5. Buton
6. Cot racord GPL
7. Arzător auxiliar
8. Talpă picior
9. Picior

Fig. 3

6. Cot racord GPL
7. Arzător semirapid
8. Talpă picior
9. Picior

Fig. 2

1.2.2. Părţile componente OLIMPIA 3 model 1689

 * Reşou de gătit cu gaze  “OLIMPIA” 2 model 1688 (Fig. 2)

 * Reşou de gătit cu gaze  “OLIMPIA” 3 model 1689 (Fig. 3)
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Tabelul 1

1.2.2. Caracteristici tehnice:

Caracteristicile arzătoarelor:

322    5 (mm)
214    5 (mm)
        -
103    5 (mm)
214x255(mm)

Φ 16 mm
clasa 1
II2H3B/P

30
20

2 kW 3 kW 5 kW

20 20
30 30

II2H3B/P II2H3B/P
clasa 1 clasa 1
Φ16 mm Φ 16 mm

cca 1,2Kg cca 4,2Kg cca 5,6Kg

382    5 (mm)
470    5 (mm)
110    5 (mm)
105    5 (mm)
315x470(mm)

382    5 (mm)
665    5 (mm)
110    5 (mm)
105    5 (mm)
315x665(mm)

1.3. FUNCŢIONAREA REŞOULUI DE GĂTIT

Model 1687
Dimensiuni de gabarit:

Presiunea normală de 
alimentare cu gaze:

Debitul caloric nominal
total ( Σ Qn)

Denumire 
arzător

auxiliar -

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

2

-

-

-

1,00

2,00

2

3

5

0,52

0,70

-

-

-

0,72

0,98

-

-

-

72,8

145,5

145,5

218,3

363,8

0,095

0,181

0,181

0,276

0,457

semirapid

Total Olimpia 1

Total Olimpia 2

Total Olimpia 3

    După instalare, reşoul de gătit (reglat în caz de nevoie) poate fi pus în funcţiune,
respectiv se poate aprinde oricare arzător după deschiderea robinetului corespunzător
prin intermediul rotirii spre stânga până la poziţia “deschis maximum” a butonului
de comandă corespunzător.                                                       .                 
   Pentru identificarea uşoară  a  corespondenţei (buton-arzător deservit), fiecare
buton este amplasat în dreptul arzătorului corespunzător.                            .
   Robinetele au trei poziţii caracteristice: “închis” (cifra 0 pe buton, în dreptul
semnului de pe corpul reşoului), “deschis” (cifra 1 în dreptul semnului) şi “regim
economic” (cifra 1/2 în dreptul semnului). Deoarece reşoul este prevăzut cu
robinete cu dispozitiv de blocare în poziţia “închis”, înainte de rotirea butonului
din poziţia “închis” acesta trebuie uşor apăsat în direcţia axială.                  .

Buc. / produs
Diametru ajutaj

(mm)

G30
(GPL)

G20
(GN)

G30
(GPL)
(g/h)

G20
(GN)

3(Nm /h)

Debit nominal de
gazDebit

caloric 
nominal

(kW)Olimpia
1

Olimpia
2

Olimpia
3

- adâncimea (A) (mm)
- lăţimea (L) (mm)
- înălţimea cu capac
- înălţimea fără capac
- dimensiunile plitei:

- dimensiunea ţevii racord
- clasa aparatului
- categoria aparatului

- pentru G30 (GPL)
- pentru G20 (GN)

- greutatea

Model 1688 Model 1689
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       La aprinderea unui arzător se procedează în felul următor: 
        - se deschide robinetul buteliei, se  aprinde chibritul şi se ţine lângă orificiile de 
ieşire a gazului din arzător, apoi se deschide robinetul arzătorului respectiv prin apă-
sare şi rotire a butonului  în sens invers acelor de  ceasornic (spre stânga)  până ce 
ajunge în poziţia “deschis”.  Pentru  ardere redusă,  economică butonul trebuie rotit 
spre stânga până la refuz. Arzătoarele se sting  prin rotirea butoanelor corespunză-
toare spre dreapta până ce ajung în  poziţia închisă şi robinetul se blochează (buto-
nul sare înainte).
       Ultimul  arzător  în  funcţiune se stinge, după ce în prealabil s-a închis robinetul 
buteliei.
       Încăperile în care se află erşoul se vor aerisi din timp în timp.
       Reşoul în funcţiune trebuie supravegheat.  Cele  trei arzătoare ale reşoului ser-
vesc la gătitul preparatelor culinare. Pentru scurtarea timpului  de preparare şi eco-
nomie de combustibil recomandăm a se ţine seama de următoarele considerente:
       - fierberea are loc mai repede în vase de aluminiu şi inox, ceva mai încet în va-
se emailate  din  tablă, mai încet în vase emailate de fontă şi  cel mai încet în  vase 
ceramice sau din sticlă termorezistentă;
       - se recomandă acoperirea vaselor în timpul gătitului reducând astfel pierderile 
de căldură prin evaporare;
       - arzătoarele sunt folosite din plin, atunci când vasul acoperă complet flacăra ar-
zătorului. Prăjirea şi fierberea în  vase care  nu acoperă complet flacăra ochiului se
face numai cu flacără economică (fig. 4).
      - se va folosi arzătorul la puterea nominală (poziţia 1 a butonului) până ce conţi-
nutul vasului va ajunge la fierbere, apoi se reduce flacăra la economic pentru a men
ţine starea de fierbere (când natura preparatelor impune o anumită durată de fierbe-
re). Pentru fiert, reşoul nu are nevoie de încălzire prealabilă, întrucât arzătoarele se 
pun în funcţiune numai atunci când se pune vasul la fiert;
      - utilizând vase de fiert sub presiune se obţine o economie subsatanţială de com-
bustibil prin  reducerea  pierderilor de căldură şi a timpilor de realizare a preparatelor 
culinare.

       Curăţirea periodică a reşoului prelungeşte durata sa de funcţionare şi îi menţine 
aspectul plăcut.
       Pentru a se putea diminua efectele revărsărilor inevitabile  la gătit, plita reşoului 
este fasonată astfel încât, în  ea revărsările sunt reţinute. Piesele  expuse prelingerii 
se vor spăla imediat după fiecare caz de revărsare pentru a preveni întărirea şi arde-
rea grăsimilor pe suprafaţa reşoului.

Modul de utilizare al arzătoarelor

Fig. 4

incorect corect

1.4. Întreţinerea reşoului
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    Este interzisă utilizarea de pudre abrazive sau burete metalic precum şi a
materialelor caustice pentru curăţire, deoarece produc zgârieturi fine sau atacă
suprafaţa emailului, ceea ce conduce la imposibilitatea de a curăţi perfect piesele
emailate şi nichelate.                                                                        .
   Revărsările şi grăsimile necesare, se curăţă cu soluţie de detergenţi. 
Grăsimile arse pot fi curăţate cu soluţie pentru curăţat sobe   aragaz. Gresarea
robinetului se face ori de câte ori este nevoie, dar cel puţin odată la doi ani, de
către un instalator autorizat. Pentru gresare se va  folosi  numai unsoare specială,
identică sau echivalentă cu cea utilizată de constructorul robinetului.
        IMPORTANT DE REŢINUT!
        Dacă reşoul nu este în funcţiune, robinetul buteliei de gaz sau robinetul reţelei
de gaz trebuie să fie ÎNCHIS.

        La aprinderea arzătoarelor se respectă următoarele succesiuni:

         1. se deschide robinetul sursei de gaz;
         2. se aprinde chibritul;
         3. se  ţine  chibritul  aprins lângă arzătorul pe care dorim să-l punem în
funcţiune;
         4. Se deschide robinetul corespunzător acestui arzător.
 
         La stingerea arzătoarelor se respectă următoarele succesiuni:

         1. Se închide robinetul sursei de gaz;
         2. Se aşteaptă până se ard gazele rămase în conductele reşoului;
         3. Se închid robinetele arzătoarelor care au fost aprinse.

       - NU LĂSAŢI COPIII SĂ SE JOACE LA REŞOU !
         - NU LĂSAŢI REŞOUL FĂRĂ SUPRAVEGHERE  DACĂ
ARZĂTOARELE  SUNT APRINSE !

         La orice defecţiune tehnică de funcţionare (scăpări de gaze, flacără instabilă
etc.)faceţi apel la un instalator autorizat pentru gaze combustibile.
        Conformaţi-vă  prezentelor  instrucţiuni  pentru a asigura o funcţionare
ireproşabilă şi îndelungată a reşoului.
        Nerespectarea celor prescrise în prezentele instrucţiuni scuteşte societatea
producătoare de orice răspundere.
        Instrucţiunile conţin certificatul de garanţie, de aceea este recomandabil să-l
păstraţi, orice  reparaţie  din  perioada  de garanţie se face pe baza acestuia.
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2. INSTRUCŢIUNI DESTINATE INSTALATORULUI

   Înaintea instalării verificaţi condiţiile locale de distribuţie (natura gazului şi presiunea
gazului) şi reglarea aparatului, dacă sunt compatibile.

   Condiţiile de reglare ale  acestui aparat  sunt  înscrise pe eticheta aparatului (sau
pe eticheta de fabricaţie).

   Acest  aparat  nu se racordează la dispozitivul de evacuare a produselor de ardere.
El trebuie instalat şi racordat conform reglementărilor de instalare în vigoare. Se
acordă o atenţie deosebită dispoziţiilor referitoare la aerisire.                               .

      Este interzisă verificarea etanşeităţii cu flacără !

   Acest aparat trebuie instalat conform reglementărilor în vigoare şi utilizat numai
în spaţii bine aerisite. Consultaţi instrucţiunile înaintea instalării şi utilizării acestui
aparat.

2.1. ATENŢIONĂRI PENTRU INSTALATOR
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    Reşoul se va instala în  încăperi cu o bună aerisire naturală cu fereastră spre
2 3exterior de mărime minimă de 0,05 m  pentru fiecare m  al încăperii, în mod

normal în bucătării. Reşoul mai poate fi  instalat în oficii,  laboratoare şi hale
3industriale  ventilate,  volumul  minim al încăperii  fiind de 10 m . Nu  este

admisă instalarea reşoului în camere de dormit, în  băi şi nici în bucătării
amenajate cu mobilă de dormit.                                                .
     Reşoul trebuie aşezat la locul de întrebuinţare în poziţie sigură, rigidă şi 
orizontală pe o suprafaţă plană.                                                           .
     Racordarea la butelie de gaz petrolier lichefiat se face prin  intermediul 
unui furtun de cauciuc de lungime maximă de 1,1 m, fixat la ambele capete 
cu  coliere  din  tablă  şi  a  unui  regulator  de presiune de 300 mm col H O 2
(30 mbar).  Regulatorul de presiune se montează etanş prin înşurubarea piuliţei
olandeze la robinetul buteliei, furtunul de legătură se montează prin presare cu
unul din capete pe racordul  regulatorului  iar cu celălalt pe racordul din spatele
reşoului (în partea dreaptă). O etanşare perfectă se asigură prin strângerea pe
capătul  furtunului  introdus  pe  cot racord GPL a  unui colier  conform figurii 5.
   Pentru racordarea la butelia de gaz petrolier lichefiat (GPL) se va utiliza
schema conform Fig. 5a.                                                                             .

 

2.2. Modul de instalare şi reglare

    Racordarea  reşoului la instalaţia de gaz natural se face rigid cu ţeavă metalică,
înlocuind cotul  racord  GPL cu reperul cot şi garnitură conform Fig. 5b sau cu
racord flexibil (conform Ordin MEC nr. 58/2004) atestat/agrementat tehnic pentru
utilizarea  în  instalaţii  de gaze naturale, racord flexibil care să aibă lungime
maximă 1 m şi diametrul minim 10 mm, eliminând cotul racord.               .
    Este necesară folosirea  unui regulator de  presiune reglat la  200 mm coloană
de apă (20 mbar) montat pe instalaţia de gaz natural în vederea respectării presiunii
de alimentare cu gaz natural (max. 25 mbar).                                                  .
    Racordarea reşoului pentru alimentarea cu unul din gazele menţionate trebuie să
se facă în strictă conformitate cu prevederile normativelor în vigoare (l.6-98 pt.
GN şi l.33-76 pt. GPL) şi  numai de  către un instalator autorizat la utilizarea
gazului pentru care este reglată maşina.                                                 .
    După efectuarea operaţiei de racordare se verifică etanşeitatea îmbinărilor cu
emulsie de apă cu săpun.                                                                                   .
    ESTE INTERZISĂ VERIFICAREA ETANŞEITĂŢII CU FLACĂRĂ!

Fig. 5
a. Racordarea la G30 (GPL) b. Racordarea la G20 (GN)

cot racord
GPL

cot

niplu

niplu

conductă
de gaz

conductă
de gazgarnitură

garnitură

colier

5 mm

furtun

2.2.1.  Instalarea reşoului
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Fig. 7

Ardere necorespunzătoare
 Ardere
corectă

    Eventualele neetanşeităţi se vor remedia obligatoriu înainte de punerea în
funcţiune a reşoului. Nu se recomandă folosirea reşoului racordat la butelie de

oGPL la o temperatură a încăperii sub  +5 C, deoarece  la o utilizare ce depăşeşte
1,5- 2 ore din cauza răcirii gazului, scade presiunea în  butelie şi arzătoarele nu
mai funcţionează la parametrii scontaţi. Este recomandabil ca instalarea reşoului
la locul de utilizare să se facă de către un specialist autorizat.                             .

2.2.2. Reglare                                                                                                        .        

          a) Schimbarea gazului de alimentare                                                           .
          Când apare necesitatea schimbării gazului de alimentare, operaţia se execută
numai de un instalator autorizat pentru felul gazului ce urmează a fi utilizat. Pentru
trecerea de la un gaz la altul este necesară în primul rând schimbarea racordării,
respectând cele indicate anterior  precum şi înlocuirea ajutajelor conform tabelului 1.
         Reşoul de gătit este reglat pentru GPL. Împreună cu reşoul se livrează şi un set
de ajutaje pentru GN.  Operaţia de schimbare a gazului (a ajutajelor) se va face
numai de către un instalator autorizat.                                                                   .

          b) Înlocuirea ajutajelor la arzătoare                                                                 .
          Pentru a avea acces la ajutaje se îndepărtează grătarul plită, capacele arzătoarelor
şi inelele arzătoare. Cu o cheie tubulară de 7 mm se deşurubează ajutajele şi se
înlocuiesc cu ajutaje corespunzătoare fiecărui arzător pentru noul gaz de alimentare.
(conf. tab 1 şi fig. 6).                                                                                       .

NU ESTE ADMIS ca flacăra să scoată fum, să vibreze puternic, să manifeste tendinţe
de rupere sau întoarcere şi nici să aibă vârfuri galbene sau roşii.                              .

Fig. 6

capac

inel

corp corp
arzător

Arzător

plită

cheie 
tubulară

ajutaj

    Arzătoarele nu necesită reglarea admisiei aerului. Flacăra obţinută trebuie să
aibă o înălţime de cca 15 mm, să aibă un sâmbure bine conturat de culoare
albastru-verzui de 4-5 mm şi o manta exterioară de culoare albastru-violet.   .
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      Defecţiuni posibile în timpul funcţionării şi modul de remediere

                  Defecţiuni posibile                           Modul de remediere

-Scăpări de gaz (miros caracteristic)            - Se verifică etanşarea regulatorului
                                                                        de gaz şi furtunul de alimentare
                                                                      - Se   apelează  la    un  instalator
                                                                        autorizat
-Flacără puternică la arzător                         - Ajutaj necorespunzător la gazul
                                                                        respectiv, presiunea gazului mare
-Se stinge flacăra la trecerea sau                  - Reglarea    economică     necores-
funcţionarea economică                                  punzătoare
                                                                      - Capac arzător aşezat greşit

       c) Reglarea debitului economic de gaz                                      .                        

    Reglarea debitului economic de gaz la robinete se face cu ajutorul unei
şurubelniţe introdusă în şurubul de reglare aflat în tija robinetului (Fig. 8) prin
deşurubarea sau înşurubarea acestuia prin orificiile din corp, demontând în 
prealabil butoanele de comandă respective prin tragerea acestora de pe tija
robinetului                                                                                      .
    În toate cazurile flacăra va fi de cca 5 mm (Fig. 7).
       ATENŢIE: Flacăra trebuie să ardă pe tot conturul arzătorului, să nu aibă 
tendinţe de stingere sau întoarcere în arzător                                      .

 Fig. 8

 Robinet A 223

 Reglarea debitului economic de gaz la robinete

 Robinet R 222

 corp
 şurubelniţă  şurubelniţă

 corp
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2.3. LISTA PIESELOR DE SCHIMB

Nr.
crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

DENUMIRE REPER

S. corp reşou

Grătar

Robinet simplu cu o cale

Capac

Corp arzător semirapid

Inel arzător semirapid

Capac arzător semirapid

Corp arzător auxiliar

Inel arzător auxiliar

Capac arzător auxiliar

Ajutaj G30 Φ 0,70 (G20 Φ0,98)

Ajutaj G30 Φ 0,52 (G20 Φ 0,72)

Cot racord GPL

Tampon mâner

Buton

Olimpia
1

-

-

-

-

-

Olimpia
2

Olimpia
3



2.4. DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

DD31; V:4;P1/1
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seria .................................................................................................................
la care se referă această declarație este în conformitate cu:                            .
-HG 775/2011 (M.OF. nr. 595 din 23 august 2011)
-certificat de examinare de tip nr. 055-453/EC emis în anul 2007 de ISCIR-CERT
-supravegherea sistemului calității ISCIR-CERT cu nr. de identificare 1798
                

                Oradea,             Numele și prenumele .................................................
........................................     Semnătura ..............................................................
                (data)                          (ștampila)

OLIMPIA 1, model 1687      ; 
OLIMPIA 2, model 1688      ; 
OLIMPIA 3, model 1689      .
       

   Noi, "METALICA" S.A. Oradea, str. Uzinelor nr. 10, jud. Bihor, cu numărul de
înmatriculare la Registrul Comerţului J05/128/1991, declarăm pe proprie răspundere că:
Produsul  Reşou de gătit cu gaze :



STANTE SI MATRITE

SOBE DE INCALZIT SI
SOBE DE GATIT SI INCALZIT

CU COMBUSTIBIL SOLID

PRODUCE SI COMERCIALIZEAZA

MASINI SI RESOURI
DE GATIT CU GAZE

PLITE INCASTRABILE
DE GATIT CU GAZE

email:office@metalicaoradea.ro, www.metalicaoradea.ro
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