TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT /
DECLARATION OF PERFORMANCE
Sz. / Nr. DW13/R13/2014
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: / Unique identification code of the product type:
akril zuhanytálca / acrylic shower tray
Delos A, P, C, D
Patmos A, B, E
Rodos A, B, C
Argos A, C, D
Korfu A, E, C
Delos E
Tasos E, D
Doros C, C
Tilos D
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását: / Type,
batch or serial number or any other element allowing identification:
a sorozatszámokat és termékkódokat a garancia jegy tartalmazza / serial and catalogue numbers are included in the
warranty card
3. Rendeltetés / Intended use:
személyes higiéniáért / for personal hygiene
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe: / Name,
registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:
Radaway Sp z o.o.
ul. Rabowicka 59, Jasin
62-020 Swarzedz
Lengyelország / Poland
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12.
cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak. / Where relevant, name and contact address of the
authorised representative whose power of attorney includes the tasks defined in article 12, section 2:
Nem alkalmazott / N/A
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben
szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: / System or systems of assessment and verification of constancy of
performance of the construction product as set out in the Regulation, Annex V:
Rendszer: 4 / system: 4
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén. a Bejelentett
szerv neve, azonosító száma és a tanúsítvány száma. / In the case of a performance declaration regarding a
construction product subject to a harmonised standard. Name and number of the notified body and the certification
report:
INTSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ / ÉPíTÉSÜGYI KUTATÓ INTÉZET
Az Építésügyi Kutató Intézet elfogadta az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 számú rendeletében
meghatározott feladatok végrehajtására vonatkozó nyilatkozatot. / The Building Research Institute has been
granted nofitication for the implementation of tasks defined in the Regulation of the European Parliamant and of
the Council (EU) nr. 305/2011.
Bejelentő szerv azonosító száma: 1488 / Nr. of the Notified body: 1488
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A LENGYEL AKKREDITÁCIÓS KÖZPONT ÁLTAL MEGBÍZOTT TESZTLABOROK CSOPORTJA / GROUP OF TESTING
LABORATORIES ACCREDITED BY THE POLISH CENTRE FOR ACCREDITAION.
A MEGBÍZÁSI OKIRAT SZÁMA : AB 023 / ACCREDITATION CERTIFICATE NUMBER: AB 023
LABORATORIUM OKUC I SLUSARKI BUDOWLANEJ /ÉPÍTŐIPARI VAS – ÉS FÉMTERMÉK LABORATÓRIUM
61-849 POZNAN UL. TACZAKA 12
TANÚSÍTVÁNY SZÁMA: LOW01-1777/13/R180W / CERTIFICATION REPORT NUMBER LOW01-1777/13/R180W
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki / In
the case of a performance declaration regarding a construction product for which a European Technical
Assessment has been issued:
Nem alkalmazott / N/A
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: / Declared performance:
Alapvető tulajdonságok / Essential
characteristics
Tisztíthatóság /Cleanability
Élettartam / Durability

Teljesítmény / Performance
Megfelelő/Passed
Megfelelő/Passed

Osztály/Class: CL1
Osztály/Class: CL1

Harmonizált standard/
Harmonised standard
PN-EN 14527+A1:2012

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti
teljesítménynek. / The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared
performance in point 9.
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. / This declaration of
performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: / Authorised Signatory:
Roman Fabianski
Gyártásvezető/Production Manager
Jasin, 2014.07.04.
Igazolom, hogy a jelen dokumentum tartalma, a gyártó által kiállított eredeti teljesítmény nyilatkozat tartalmával
összhangban van. / I do certify that content of this document is in conformity with content of the original declaration of
performance issued by the producer.

Oroszki Tamás
cégvezető / Managing Director
Méta Hungary Kft.
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