TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT /
DECLARATION OF PERFORMANCE
Sz. / Nr. 01/07/06/2016

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: / Unique identification code of the product type:
A MODO NEW termékcsaládba tartozó zuhanykabinok, zuhanyfalak / shower enclosures, side walls of MODO
NEW series
MODO NEW I
MODO NEW II
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a
305/2011 Rendelet 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: / Type, batch or serial number or any other
element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4) of the Regulation
305/2011:
MODO NEW termékcsaládba tartozó zuhanykabinok, zuhanyfalak / shower enclosures, side walls of series MODO
NEW
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált
műszaki előírással összhangban: / Intended use or uses of the construction product, in accordance with the
applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:
személyes higiéniáért, lakó és közösségi építkezésben, a gyártó utasításai alapján beltéren történő beépítésre /
for personal hygiene, application in construction, to be installed indoors accordingly with manufacturer’s
instruction
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5)
bekezdésében előírtaknak megfelelően: / Name, registered trade name or registered trade mark and contact
address of the manufacturer as required under Article 11(5):
Radaway Sp z o.o.
ul. Rabowicka 59, Jasin
62-020 Swarzedz
Lengyelország / Poland
5. Meghatalmazott képviselő / Authorised representative:
Nem alkalmazott / N/A
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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 szabvány: / Harmonized standard:
EN 14428:2004+A1:2008
8. A műszaki értékelést végző szerv neve / Notified body:
Nem alkalmazott / N/A
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: / Declared performance:
Alapvető tulajdonságok / Essential characteristics
Tisztítási képesség /Cleanability
Teljesítmény az ütésállósággal és a széteséssel
szemben / Impact resistance – shatter properties
Élettartam / Durability

Teljesítmény / Performance
Megfelelő / Passed
Megfelelő / Passed

Harmonizált műszaki előírások /
Harmonised technical specification
EN 14428:2004+A1:2008

Megfelelő / Passed

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:
Hanna Blaszak
Jasin, 2016.01.09.
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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