Certifierad entreprenör för P-märkt byggsystem för ytterväggar och fasader

Nu har det på marknaden lanserats P-märkta byggsystem för ytterväggar och fasader. Dessa är
noggrant provade mot högt ställda krav och godkänd av en oberoende part –
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Nu är det dags att ta nästa steg mot att säkerställa god funktion och förbygga så att problem
och reklamationer inte uppkommer vid montaget. Detta kan ske genom certifiering av
entreprenörer av byggsystem för ytterväggar och fasader. Detta innebär att både byggsystemet
och montaget blir kvalitetssäkrat och därmed kan det aktuella objektet bli P-märkt.
För att detta skall vara möjligt krävs det att entreprenören arbetar enligt ett kvalitetsystem som
har godkänts av en oberoende part – SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Kraven för detta
kvalitetsystem finns beskrivet i SP:s Certifieringsregel 021.
VAD STÅR P-MÄRKET FÖR?
P-märket är SP-koncernens eget kvalitetsmärke. Att en produkt eller tjänst är P-märkt betyder
att den uppfyller lag- eller myndighetskrav men i många fall även högre krav. Det innebär att
produkten är typprovad, att tillverkarens egenkontroll övervakas och att installation och montage
kontrolleras. P-märket är SP:s oberoende kvalitetsmärke och ges bara till företag och produkter
och tjänster som genomgår särskilda provningar/kontroller.
P-MÄRKET I MARKNADSFÖRINGEN
Den som har ett certifikat för P-märket har rätt att märka de produkter och tjänster som omfattas
av certifikatet. Det innebär också att P-märket får användas i marknadsföringen, i samband med
de certifierade produkterna och tjänsterna. P-märket blir en garant för att det du erbjuder är
säkerställt, vilket i sin tur innebär trygghet för dina kunder. Det är med andra ord ett tydligt
argument i marknadsföringen, vilket ger dig en starkare position i förhållande till dina
konkurrenter.
Resultatet är utmärkt kvalitet.
Låter detta intressant?
Kontakta då:
Mikael Bengtsson
Tel: 010-516 51 83
E-post: mikael.bengtsson@sp.se
Mera information och förteckning över P-märka produkter finns på: www.sp.se/p-mark
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