
Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat 

Akusztikus lengőkengyel 
ÉPÍTÉSI TERMÉKRE 

  

A 93/68/EGK irányelv szerint módosított, építési termékekre vonatkozó 89/106/EGK irányelv alapján megalkotott – az építési termékek 
műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 

3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 5. számú melléklete alapján. 
 
 
Építési termék szállítója: 

Masterplast Kft.  
H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a. (www.masterplastgroup.com) 

 
Építési termék pontos megnevezése, rendeltetése, tervezett felhasználási területe: 

Akusztikus lengőkengyel – Álmennyezetek, tetőtér beépítések, akusztikus előtétfalak CD profilokból álló 
vázának rezgést felvevő megfogására szolgál (fokozott akusztikai igény esetén). Teherbírás: 40kg. 

 
Az építési termék azonosításához szükséges adatok: 

Kiszerelés: 60mm szélességgel, az alábbi szerelési távolságokkal:  
   30-60mm – 100db/doboz 

  60-90mm – 100db/doboz 
  90-120mm – 100db/doboz 

Formája a szárazépítési rendszerekben használatos akusztikus kengyelekhez hasonló. 
 
Gyártás dátuma:* 
 
Különleges használati feltételek:  
 - 
 
Kijelölt szervezet(ek)száma, megnevezése: 

Üzemi gyártásellenőrzés 
 
Műszaki specifikációk: 

EN 13964 - Álmennyezetek. Követelmények és vizsgálati módszerek. Műszaki előírások  
(Megfelelőség igazolási módozat az MSZ EN 13964 szabvány ZA melléklete alapján: 3) 
Rigips, Knauf, Norgips gipszkarton rendszerek alkalmazástechnika 

 
Megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje: 

Ezen nyilatkozat érvényes a Masterplast Kft. által 2010. január 01. után eladott termékekre – annak 
elvárt élettartamáig – valamint a nyilatkozat módosításáig vagy visszavonásáig. A nyilatkozat mindenkori 
aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető. 

 
Sárszentmihály, 2010. január 01. 
  
 Pécsi László 
 Értékesítési és marketing 

igazgató  
  
 
 
A szállítói megfelelőségi nyilatkozat a Masterplast Kft. által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával együtt érvényes a számlán 
szereplő mennyiségre vonatkozóan. *A gyártás dátumát a Masterplast Group Zrt. ügyviteli rendszere tartja nyílván.  

http://www.masterplastgroup.com/


Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat 

Anker függesztő - rugós gyorsfüggesztő 
ÉPÍTÉSI TERMÉKRE 

  

A 93/68/EGK irányelv szerint módosított, építési termékekre vonatkozó 89/106/EGK irányelv alapján megalkotott – az építési termékek 
műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 

3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 5. számú melléklete alapján. 
 
 
Építési termék szállítója: 

Masterplast Kft.  
H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a. (www.masterplastgroup.com) 

 
Építési termék pontos megnevezése, rendeltetése, tervezett felhasználási területe: 

Anker függesztő - rugós gyorsfüggesztő - Álmennyezeti CD profilok rugós függesztő eleme, kis- és 
közepes terhelhetőséggel. Teherbírás: 25kg. 

 
Az építési termék azonosításához szükséges adatok: 

Kiszerelés: 100db/doboz. Formája a szárazépítési rendszerekben használatos rugós 
gyorsfüggesztőkhöz hasonló. 

 
Gyártás dátuma:* 
 
Különleges használati feltételek:  
 - 
 
Kijelölt szervezet(ek)száma, megnevezése: 

Üzemi gyártásellenőrzés 
 
Műszaki specifikációk: 

EN 13964 - Álmennyezetek. Követelmények és vizsgálati módszerek. Műszaki előírások  
(Megfelelőség igazolási módozat az MSZ EN 13964 szabvány ZA melléklete alapján: 3) 
Rigips, Knauf, Norgips gipszkarton rendszerek alkalmazástechnika  

 
Megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje: 

Ezen nyilatkozat érvényes a Masterplast Kft. által 2010. január 01. után eladott termékekre – annak 
elvárt élettartamáig – valamint a nyilatkozat módosításáig vagy visszavonásáig. A nyilatkozat mindenkori 
aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető. 

 
Sárszentmihály, 2010. január 01. 
  
 Pécsi László 
 Értékesítési és marketing 

igazgató  
  
 
A szállítói megfelelőségi nyilatkozat a Masterplast Kft. által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával együtt érvényes a számlán 
szereplő mennyiségre vonatkozóan. *A gyártás dátumát a Masterplast Group Zrt. ügyviteli rendszere tartja nyílván. 

http://www.masterplastgroup.com/


Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat 

CD Keresztösszekötő 
ÉPÍTÉSI TERMÉKRE 

  

A 93/68/EGK irányelv szerint módosított, építési termékekre vonatkozó 89/106/EGK irányelv alapján megalkotott – az építési termékek 
műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 

3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 5. számú melléklete alapján. 
 
 
Építési termék szállítója: 

Masterplast Kft.  
H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a. (www.masterplastgroup.com) 

 
Építési termék pontos megnevezése, rendeltetése, tervezett felhasználási területe: 

CD keresztösszekötő elem – Egymás felett keresztben futó álmennyezeti CD profilok összekötését 
biztosítja. Teherbírás: 25kg. 
 

Az építési termék azonosításához szükséges adatok: 
 Kiszerelés: 100db/doboz. Formája a szárazépítési rendszerekben használatos toldó elemekhez hasonló. 

 
Gyártás dátuma:* 
 
Különleges használati feltételek:  
 - 
 
Kijelölt szervezet(ek)száma, megnevezése: 

Üzemi gyártásellenőrzés 
 
Műszaki specifikációk: 

- EN 13964 - Álmennyezetek. Követelmények és vizsgálati módszerek. Műszaki előírások  
(Megfelelőség igazolási módozat az MSZ EN 13964 szabvány ZA melléklete alapján: 3) 
 - Rigips, Knauf, Norgips gipszkarton rendszerek alkalmazástechnika 

 
Megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje: 

Ezen nyilatkozat érvényes a Masterplast Kft. által 2010. január 01. után eladott termékekre – annak 
elvárt élettartamáig – valamint a nyilatkozat módosításáig vagy visszavonásáig. A nyilatkozat mindenkori 
aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető. 

 
Sárszentmihály, 2010. január 01. 
  
 Pécsi László 
 Értékesítési és marketing 

igazgató  
  
 
A szállítói megfelelőségi nyilatkozat a Masterplast Kft.. által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával együtt érvényes a számlán 
szereplő mennyiségre vonatkozóan. *A gyártás dátumát a Masterplast Group Zrt. ügyviteli rendszere tartja nyílván.  

http://www.masterplastgroup.com/


Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat 

CD toldó elem 
ÉPÍTÉSI TERMÉKRE 

  

A 93/68/EGK irányelv szerint módosított, építési termékekre vonatkozó 89/106/EGK irányelv alapján megalkotott – az építési termékek 
műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 

3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 5. számú melléklete alapján. 
 
 
Építési termék szállítója: 

Masterplast Kft.  
H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a. (www.masterplastgroup.com) 

 
Építési termék pontos megnevezése, rendeltetése, tervezett felhasználási területe: 

CD toldó elem - Álmennyezeti CD profilok toldására szolgáló elem, mely a csatlakozó CD profilok 
végébe csúsztatva biztosítja azok egyenes, síkbeli toldását. 
 

Az építési termék azonosításához szükséges adatok: 
 Kiszerelés: 100db/doboz. Formája a szárazépítési rendszerekben használatos toldó elemekhez hasonló. 

 
Gyártás dátuma:* 
 
Különleges használati feltételek:  
 - 
 
Kijelölt szervezet(ek)száma, megnevezése: 

Üzemi gyártásellenőrzés 
 
Műszaki specifikációk: 

- EN 13964 - Álmennyezetek. Követelmények és vizsgálati módszerek. Műszaki előírások  
(Megfelelőség igazolási módozat az MSZ EN 13964 szabvány ZA melléklete alapján: 3) 
- Rigips, Knauf, Norgips gipszkarton rendszerek alkalmazástechnika 

 
Megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje: 

Ezen nyilatkozat érvényes a Masterplast Kft. által 2010. január 01. után eladott termékekre – annak 
elvárt élettartamáig – valamint a nyilatkozat módosításáig vagy visszavonásáig. A nyilatkozat mindenkori 
aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető. 

 
Sárszentmihály, 2010. január 01. 
  
 Pécsi László 
 Értékesítési és marketing 

igazgató  
   
A szállítói megfelelőségi nyilatkozat a Masterplast Kft. által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával együtt érvényes a számlán 
szereplő mennyiségre vonatkozóan. *A gyártás dátumát a Masterplast Group Zrt. ügyviteli rendszere tartja nyílván.  

http://www.masterplastgroup.com/


Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat 

DUPLARUGÓ 
ÉPÍTÉSI TERMÉKRE

  

A 93/68/EGK irányelv szerint módosított, építési termékekre vonatkozó 89/106/EGK irányelv alapján megalkotott – az építési termékek 
műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 

3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 5. számú melléklete alapján. 
 
 
Építési termék szállítója: 

Masterplast Kft.  
H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a. (www.masterplastgroup.com) 

 
Építési termék pontos megnevezése, rendeltetése, tervezett felhasználási területe: 

 Duplarugó - CD profilokat tartó függesztőpálcák toldására alkalmas elem, segítségével a mennyezet 
magassági síkja pontosan beállítható. 
 

Az építési termék azonosításához szükséges adatok: 
Kiszerelés: 100db/doboz.  
Vastagság: 0,8mm (±10%) 
Formája a szárazépítési rendszerben azonos célra használatos elemekhez hasonló. 

 
Gyártás dátuma:* 

 
 
Különleges használati feltételek:  
 - 
 
Kijelölt szervezet(ek)száma, megnevezése: 

Üzemi gyártásellenőrzés 
 
Műszaki specifikációk: 

- EN 13964 - Álmennyezetek. Követelmények és vizsgálati módszerek. Műszaki előírások  
(Megfelelőség igazolási módozat az MSZ EN 13964 szabvány ZA melléklete alapján: 3) 
- Rigips, Knauf, Norgips gipszkarton rendszerek alkalmazástechnika 

  
Megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje: 

Ezen nyilatkozat érvényes a Masterplast Kft. által 2010. január 01. után eladott termékekre – annak 
elvárt élettartamáig – valamint a nyilatkozat módosításáig vagy visszavonásáig. A nyilatkozat mindenkori 
aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető. 

 
Sárszentmihály, 2010. január 01. 
  
 Pécsi László 
 Értékesítési és marketing 

igazgató  
  
 
 
A szállítói megfelelőségi nyilatkozat a Masterplast Kft. által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával együtt érvényes a számlán 
szereplő mennyiségre vonatkozóan. *A gyártás dátumát a Masterplast Group Zrt. ügyviteli rendszere tartja nyílván.  

http://www.masterplastgroup.com/


Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat 

Függesztőszalag 
ÉPÍTÉSI TERMÉKRE 

  

A 93/68/EGK irányelv szerint módosított, építési termékekre vonatkozó 89/106/EGK irányelv alapján megalkotott – az építési termékek 
műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 

3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 5. számú melléklete alapján. 
 
 
Építési termék szállítója: 

Masterplast Kft.  
H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a. (www.masterplastgroup.com) 

 
Építési termék pontos megnevezése, rendeltetése, tervezett felhasználási területe: 

Függesztőszalag – Álmennyezetek, gépészeti vezetékek függesztésére alkalmas horganyzott 
acélszalag. 
 

Az építési termék azonosításához szükséges adatok: 
Kiszerelés: 10fm/tekercs 

 
Gyártás dátuma:* 
 
Különleges használati feltételek:  
 - 
 
Kijelölt szervezet(ek)száma, megnevezése: 

Üzemi gyártásellenőrzés 
 
Műszaki specifikációk: 

- Rigips, Knauf, Norgips gipszkarton rendszerek alkalmazástechnika 
 

Megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje: 
Ezen nyilatkozat érvényes a Masterplast Kft. által 2010. január 01. után eladott termékekre – annak 
elvárt élettartamáig – valamint a nyilatkozat módosításáig vagy visszavonásáig. A nyilatkozat mindenkori 
aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető. 

 
Sárszentmihály, 2010. január 01. 
  
 Pécsi László 
 Értékesítési és marketing 

igazgató  
  
 
 
A szállítói megfelelőségi nyilatkozat a Masterplast Kft.. által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával együtt érvényes a számlán 
szereplő mennyiségre vonatkozóan. *A gyártás dátumát a Masterplast Group Zrt. ügyviteli rendszere tartja nyílván.  

http://www.masterplastgroup.com/


Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat 

L rögzítő merevbordához 
ÉPÍTÉSI TERMÉKRE 

  

A 93/68/EGK irányelv szerint módosított, építési termékekre vonatkozó 89/106/EGK irányelv alapján megalkotott – az építési termékek 
műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 

3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 5. számú melléklete alapján. 
 
 
Építési termék szállítója: 

Masterplast Kft.  
H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a. (www.masterplastgroup.com) 

 
Építési termék pontos megnevezése, rendeltetése, tervezett felhasználási területe: 

L rögzítő merevbordához - a 2mm vastag UA bordák padlóhoz és mennyezethez való rögzítésére 
alkalmasak. 
 

Az építési termék azonosításához szükséges adatok: 
Kiszerelés: Mérete: 2mm vastag, 100×50×45mm vagy 100×75×65mm. Formája a szárazépítési 
rendszerekben használatos rögzítő elemekhez hasonló. 

 
Gyártás dátuma:* 
 
Különleges használati feltételek:  
 - 
 
Kijelölt szervezet(ek)száma, megnevezése: 

Üzemi gyártásellenőrzés 
 
Műszaki specifikációk: 

- Rigips, Knauf, Norips gipszkarton rendszerek alkalmazástechnika 
 

Megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje: 
Ezen nyilatkozat érvényes a Masterplast Kft. által 2010. január 01. után eladott termékekre – annak 
elvárt élettartamáig – valamint a nyilatkozat módosításáig vagy visszavonásáig. A nyilatkozat mindenkori 
aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető. 

 
Sárszentmihály, 2010. január 01. 
  
 Pécsi László 
 Értékesítési és marketing 

igazgató  
  
 
 
A szállítói megfelelőségi nyilatkozat a Masterplast Kft.. által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával együtt érvényes a számlán 
szereplő mennyiségre vonatkozóan. *A gyártás dátumát a Masterplast Group Zrt. ügyviteli rendszere tartja nyílván.  

http://www.masterplastgroup.com/


Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat 

  

A 93/68/EGK irányelv szerint módosított, építési termékekre vonatkozó 89/106/EGK irányelv alapján megalkotott – az építési termékek 
műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 

3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 5. számú melléklete alapján. 
 
 
Építési termék szállítója: 

Masterplast Kft.  
H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a. (www.masterplastgroup.com) 

 
Építési termék pontos megnevezése, rendeltetése, tervezett felhasználási területe: 

Rugó nélküli függesztő CD profilhoz - CD profil fa tartószerkezetről való függesztésére alkalmas, kis 
szerelési távolság esetén. Teherbírás: 25kg. 
 

Az építési termék azonosításához szükséges adatok: 
Kiszerelés: 100db/doboz. Formája a szárazépítési rendszerben használatos rugó nélküli függesztőkhöz 
hasonló.  

 
Gyártás dátuma:* 
 
Különleges használati feltételek:  
 - 
 
Kijelölt szervezet(ek)száma, megnevezése: 

Üzemi gyártásellenőrzés 
 
Műszaki specifikációk: 

- EN 13964 - Álmennyezetek. Követelmények és vizsgálati módszerek. Műszaki előírások  
(Megfelelőség igazolási módozat az MSZ EN 13964 szabvány ZA melléklete alapján: 3) 
- Rigips, Knauf, Norgips gipszkarton rendszerek alkalmazástechnika 

 
Megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje: 

Ezen nyilatkozat érvényes a Masterplast Kft. által 2010. január 01. után eladott termékekre – annak 
elvárt élettartamáig – valamint a nyilatkozat módosításáig vagy visszavonásáig. A nyilatkozat mindenkori 
aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető. 

 
Sárszentmihály, 2010. január 01. 
 
 
 
 
 
 
 
A szállítói megfelelőségi nyilatkozat a Masterplast Kft. által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával együtt érvényes a számlán 
szereplő mennyiségre vonatkozóan. *A gyártás dátumát a Masterplast Group Zrt. ügyviteli rendszere tartja nyílván.  

Rugó nélküli függesztő CD profilhoz 
ÉPÍTÉSI TERMÉKRE 

 
Pécsi László 

Értékesítési és marketing 
igazgató 

 

http://www.masterplastgroup.com/


Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat 

SZEMES FÜGGESZTŐHUZAL 
ÉPÍTÉSI TERMÉKRE 

  

A 93/68/EGK irányelv szerint módosított, építési termékekre vonatkozó 89/106/EGK irányelv alapján megalkotott – az építési termékek 
műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 

3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 5. számú melléklete alapján. 
 
 
Építési termék szállítója: 

Masterplast Kft.  
H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a. (www.masterplastgroup.com) 

 
Építési termék pontos megnevezése, rendeltetése, tervezett felhasználási területe: 

Szemes függesztőhuzal – Rugós függesztőkkel rögzített álmennyezetek tartószerkezethez történő 
függesztésére alkalmas.  
 

Az építési termék azonosításához szükséges adatok: 
Kiszerelés: 100db/ kötegben v. dobozban 
Szálhossz: 125; 250; 350; 375; 500; 750; 1000; 1500; 2000mm/szál 
Szálátmérő: 4mm (±5%). 
Formája a szárazépítési rendszerekben használatos függesztőkhöz hasonló.  

 
Gyártás dátuma:* 
 
Különleges használati feltételek:  
 - 
 
Kijelölt szervezet(ek)száma, megnevezése: 

Üzemi gyártásellenőrzés 
 
Műszaki specifikációk: 

Rigips, Lafarge, Knauf gipszkarton rendszerek alkalmazástechnika 
 

Megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje: 
Ezen nyilatkozat érvényes a Masterplast Kft. által 2010. január 01. után eladott termékekre – annak 
elvárt élettartamáig – valamint a nyilatkozat módosításáig vagy visszavonásáig. A nyilatkozat mindenkori 
aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető. 

 
Sárszentmihály, 2010. január 01. 
  
 Pécsi László 
 Értékesítési és marketing 

igazgató  
  
 
 
A szállítói megfelelőségi nyilatkozat a Masterplast Kft.. által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával együtt érvényes a számlán 
szereplő mennyiségre vonatkozóan. *A gyártás dátumát a Masterplast Group Zrt. ügyviteli rendszere tartja nyílván.  

http://www.masterplastgroup.com/


Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat 

Szigetelő szivacscsík 
ÉPÍTÉSI TERMÉKRE 

  

A 93/68/EGK irányelv szerint módosított, építési termékekre vonatkozó 89/106/EGK irányelv alapján megalkotott – az építési termékek 
műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 

3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 5. számú melléklete alapján. 
 
 
Építési termék szállítója: 

Masterplast Kft.  
H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a. (www.masterplastgroup.com) 

 
Építési termék pontos megnevezése, rendeltetése, tervezett felhasználási területe: 

Szigetelő szivacscsík - Öntapadó csík UW és UD profilokra ragasztva, a profilok szélességéhez igazodó 
méretekben. Az UW profilok és az aljzat, illetve mennyezet között, valamint az UD profilok és a fal között 
az aljzat egyenetlenségeinek kiegyenlítésére és a testhang gátlására. 
 

Az építési termék azonosításához szükséges adatok: 
 Kiszerelés: 30, 50, 70, 95mm széles, szürke vagy fehér színű ragasztócsík, 30fm-es tekercsekben. 
 
Gyártás dátuma:* 
 
Különleges használati feltételek:  
 - 
 
Kijelölt szervezet(ek)száma, megnevezése: 

Üzemi gyártásellenőrzés 
 
Műszaki specifikációk: 

Rigips, Knauf, Norgips gipszkarton rendszerek alkalmazástechnika  
 

Megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje: 
Ezen nyilatkozat érvényes a Masterplast Kft. által 2010. január 01. után eladott termékekre – annak 
elvárt élettartamáig – valamint a nyilatkozat módosításáig vagy visszavonásáig. A nyilatkozat mindenkori 
aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető. 

 
Sárszentmihály, 2010. január 01. 
  
 Pécsi László 
 Értékesítési és marketing 

igazgató  
  
 
 
A szállítói megfelelőségi nyilatkozat a Masterplast Kft. által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával együtt érvényes a számlán 
szereplő mennyiségre vonatkozóan. * A gyártás dátumát a Masterplast Group Zrt. ügyviteli rendszere tartja nyílván.  
 

http://www.masterplastgroup.com/

