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ISo 9001:2008 und EN ISo 
14001:2004

Certifikát pro systém řízení jakosti  
eN iSo 9001:2008  

und eN iSo 14001:2004.
oblast certifikace: Výroba, vývoj a pro-
dej sálavých infrapanelů a infrazářičů.
Certifikace garantuje vysokou kvalitu 

a životnost produktu a jeho zpracování.

CE - prohlášení o shodě
Společnost redwell Manufaktur GmbH 
prohlašuje, že infrapanely Wellina jsou 

v souladu s eMC předpisy a nízkém 
napětí 2006/95/eC.

IGEF - Mezinárodní společnost pro 
výzkum elektrosmogu  
(www.elektrosmog.com)

Vyhodnocení elektro-biologickým 
testem potvrzujícím minimální hodnoty 

elektromagnetického pole. infrapa-
nely Wellina splňují přísné normy pro 

udělení certifikátu. tento certifikát vždy 
žádejte u svého prodeje infrapanelů.

TÜV Nord
osvědčení o kvalitě a bezpečnosti 

provozu infrapanelů Wellina.

Gost-r
Certifikace pro ruskou federaci.

Prohlášení o shoděCertifikace ESČ

Potvrzení bezpečnosti zařízení
Výrobek Wellina splňuje požadavky 

bezpečnost provozu (GpSG).

Certifikace UL a CSa
Certifikace pro USa a kanadu

Universal Design
Značka kvality pro výrobky, které jsou 
technicky bezpečné, snadno ovlada-

telné, odolný a atraktivní po generace. 
S certifikátem „Wellina“ má zákazník 

jistotu že kupuje kvalitní, bezpečný 
produkt určený pro každodenní použití. 
tuto certifikaci získávají pouze produkty 

výjimečné kvality a hodnoty.

Ibr
infrapanely jako první na trhu získaly 

prestižní zdravotní certifikát německého 
institutu iBr. Certifikát dává uživatelům 

jistotu zdravého a nezávadného pro-
duktu a výrazně tak odlišuje infrapanely 

Wellina oproti jiným potencionálně 
nebezpečným výrobkům na trhu.

záruka 90 měsíců
infrapanely Wellina splňují nejvyšší 

požadavky na kvalitu, design a účinnost. 
Věříme tolik v náš produkt, že jsme 
prodloužili záruku na neuvěřitelných 

 90 měsíců!

90
ZÁRUKA

měsíců
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Internationale Gesellschaft für Elektrosmog-Forschung IGEF Ltd.
International Association for Electrosmog-Research IGEF Ltd.

IGEF Zerti� zierungsstelle

Die Ergebnisse der biophysikalischen Untersuchungen
durch das IGEF Prüf- und Forschungslabor zeigen, dass das von der Firma

Redwell Manufaktur GmbH hergestellte

die von der Internationalen Gesellschaft für Elektrosmog-Forschung IGEF empfohlenen
strengen gesundheitlichen Anforderungen an elektrosmogarme Produkte erfüllt.

Die Voraussetzungen für die Verleihung des IGEF Prüfsiegels 
sind einmal jährlich nachzuweisen.

21. November 2011

Wulf-Dietrich Rose
Präsident der Internationalen Gesellschaft für Elektrosmog-Forschung  IGEF Ltd.

INFRAROT HEIZSYSTEM

ZERTIFIKAT

Sitz der Gesellschaft ist Birmingham/GB. Eingetragen im Handelsregister für England und Wales Nr. 7124301
IGEF Zerti� zierungsstelle Tenerife/Espana - Calle Los Lavaderos 29, E-38360 El Sauzal, Tenerife/Espana

Geschäftsführung IGEF Ltd.: Dipl.-BW Wulf-Dietrich Rose - Telefon 0034-922-562334; Telefax 0034-922-562334
Information und Kommunikation im Internet: www.elektrosmog.com - E-Mail: igef-zerti� zierung@elektrosmog.com
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