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7. ELIMINARE PRODUS
În conformitate cu Directiva Europeană 2008/98/CE

privind deșeurile și punerea în aplicare a acestora în
conformitate cu legislația națională, instrumentele, utilajele care
au ajuns la sfârșitul vieții trebuie colectate separat și returnate
la o instalație de reciclare compatibilă cu legislatia in domeniul
protejarii mediului.
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
SC GOLDEN FISH SRL, având sediul social în Șoseaua de Centură

Nr.6, sat Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefăneștii de Jos, Judetul Ilfov,
Romania, inregistrată la Re-gistrul Comerţului Ilfov cu nr. J23/2652/2016, CUI
RO 22908031, prin reprezentant legal Pastrav Gabriel Constantin în calitate
de Administrator, declarăm pe propria raspundere, cunoscând prevederile
art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, faptul că produsul:

“Sere din polietilena (GF‐2197;GF‐2198;GF‐2199)“
care face obiectul acestei declarații de conformitate nu pune în pericol viața,
sanătatea și securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului
conform Reg.1935/2004/UE privind materialele și obiectele destinate să vină
în contact cu produsele alimentare, respectiv Reg.10/2011/UE pentru
materiale plastice în contact cu produsele alimentare.

Semnat pentru și în numele: S.C. GOLDEN FISH SRL
Nume si prenumele persoanei împuternicite:
Mai 2020 GOLDEN FISH SRL Șoseaua de centură nr.6,
Platforma betonată D.1.1, pav. admin, biroul nr .12,
etaj 1, Cod postal 077175, sat Ștefăneștii de Jos,
comuna Ștefăneștii de Jos, Judetul Ilfov, Romania
email: service@micul-fermier .ro; tel: +40 751 098 855

CERTIFICAT DE GARANTIE

MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

Sere din polietilenă

 Folie Intarita de polietilena cu
densitatea de 140 g/m2,
rezistenta la radiatiile solare
UV4

 Structura din teava din otel
galvanizat

 Groisimea plasei 0,7mm
 Dimensiuni pachet 99x32x15cm

IMPORTATOR  : GOlDEN FISH SRL
(service@micul-fermier.ro) 

FABRICAT in PRC

24 LUNI GARANȚIE

În numele echipei noastre, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o prin 
cumpărarea acestui produs și vă asigurăm de între-aga noastră colaborare. Echipa 

noastră vă stă la dispoziție pentru orice problemă tehnică sau comercială:
GOLDEN FISH SRL, Șoseaua de centură nr.6, Platforma betonată D.1.1, pav. 

administrativ, biroul nr.12, etaj 1, Cod postal 077175, sat Ștefăneștii de Jos, comuna 
Ștefăneștii de Jos, Judetul Ilfov, Romania

tel: +40 751 098 855; email: service@micul-fermier.ro

2021 Toate drepturile rezervate

COD DOCUMENT  OLA‐2021‐10COD DOCUMENT  OLA‐2021‐10

1,4m

1,9m

GF‐2195
9,1 kg net

10,1 kg brut

GF‐2197
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1. INFORMAȚII GENERALE

Prezentul manual a fost redactat pe baza documentelor originale realizate de
către producător și a fost localizat pentru comercializare pe piata locală. In
acest document se regăsesc integral toate indicațiile originale provenite de la
producător. Protejați-vă pe dumneavoastră și pe ceilalți de rănire prin utilizarea
corectă a produsului - citiți manualul inaintea primei utilizări și urmați toate
măsurile de siguranță.
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2. INSTRUCTIUNI DE SIGURANȚĂ
 După îndepărtarea ambalajului, verificați integritatea ansamblului și în caz

de deteriorare vizibilă, nu-l utilizați și contactați vânzătorul.
 Asigurați-vă înainte de utilizare că sera este asamblata corespunzător și în

siguranță.
 NU lasati copiii nesupravegheați sau persoane cu anumite dizabilități

in interiorul serei

5. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Aceste sere sunt foarte practice și sunt o alegere perfectă pentru o sera

mobila de mici dimensiuni. Cu ajutorul serei noastre, puteti crea conditii
potrivite pentru rasaduri de flori si legume sau diferite ierburi fie in gradina
casei fie pe terasa apartamentului de la bloc.Structura poate fi asamblata cu
usurinta, este usor dar totusi stabil. Dupa montarea cadrului, pur si simplu
trageti pe acesta husa exterioara care este conceput din polietilena rezistenta
la intemperii. Datorita structurii sale, este usor de miscat, nu trebuie sa-l puneti
intr-un loc fix.

3. DESCRIEREA PRODUSULUI
 modelul său de seră protejează plantele și răsadurile de elementele

meteorologice și climatice;
 ideal pentru începerea răsadurilor;
 protejarea plantelor tinere sau pentru a obține un început sau extinderea

sezonului de creștere a plantelor;
 portabil și ușor de asamblat;
 construcție robustă.
4. ASAMBLAREA PRODUSULUI
Produsul de asambleaza usor cu ajutorul conectorilor din metal. Dupa
montarea cadrului, pur si simplu trageti pe acesta husa exterioara care este
conceput din polietilena rezistenta la intemperii. Datorita materialului sau,
inchide caldura soarelui, contribuind astfel la crearea mediului si temperaturii
potrivite. Poate fi asamblat in mod confortabil de o singura persoana.

6. ÎNTREȚINERE
Produsul nu necesita intretinere

COD DOCUMENT  OLA‐2021‐10COD DOCUMENT  OLA‐2021‐10

1,60

1,90

GF‐2198

GF‐2199

GF‐2198
4,4 kg net
4,9 kg brut

GF‐2199
5,6 kg net
6,6 kg brut

 Folie Intarita de polietilena cu
densitatea de 140 g/m2, rezistenta
la radiatiile solare UV4

 Structura din teava din otel
galvanizat

 Groisimea plasei 0,7mm
 Dimensiuni pachet:

- GF-2198  70x48x8cm
- GF-2199  99x32x11cm

24 LUNI GARANȚIE


