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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:

“Țarc de păsări (GF‐2195;2196)“
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

Țarc de păsări

 Țeavă din oțel galvanizat
 Plasă de sârmă cu grosime de 0,7mm
 Ușa țarc cu incuietoare
 Acoperiș de protecție solară complet

la GF-2195 si ½ la GF-2196

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‐2021‐09COD DOCUMENT  OLA‐2021‐09
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GF‐2195
24,5 kg net
27,5 kg brut

GF‐2196
33,6 kg net
37,5 kg brut
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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
țarcul este asamblat corespunzător și în
siguranță.

 NU lasati copiii nesupravegheați sau
persoane cu anumite dizabilități in
interiorul țarcului.

Atentie la asamblare,
asigurati-va ca toate
elementele sunt fixate
corespunzator si nu pun in
pericol pasarile sau
persoanele aflate in interior

5. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Acest coteț de găini, practic și spațios, este o alegere perfectă ca țarc de
exterior pentru pui, găini, rațe și alte animale mici, asigurându-le siguranța și
confortul. Este, de asemenea, potrivit pentru păsări mari și poate fi folosit ca o
crescătorie pentru păsări.

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

 tarcul de pui este o protecție excelentă pentru găini si alte păsări de curte;
 este o construcție rezistentă la rugină din tuburi zincate de inalta calitate;
 livrat cu o acoperire pentru structură din sarmă zincată și o acoperire

reiztentă la apă si UV;
 construcție rezistentă la rugină pentru o utilizare indelungată in aer liber;
 datorită capacului (acoperisului) rezistent la UV eate posibil sa va protejați

puii de lumina puternică a sorelui si de ploaie.
- Modelul GF-2195 este echipat cu protectie ce acopera toata suprafata
- Modelul GF-2196 este echipat cu protectie ce acopera 1/2 din suprafata

 instalare usoara si usor de mutat in alt loc.
 poarta este echipată cu un sistem de blocare, pentru a vă menține

animalele în siguranță sporită.

4. ASAMBLAREA PRODUSULUI

Produsul de asambleaza usor cu ajutorul conectorilor din metal din
imaginile de mai jos:

6. ÎNTREȚINERE
Produsul nu necesita intretinere

COD DOCUMENT  OLA‐2021‐09COD DOCUMENT  OLA‐2021‐09

*Acest conector
este doar pentru
modelul GF-2196

Incuietoare
poarta

Conectori
poarta

Picioare
sprijin

Conectori


