
Deklaracja Zgodno ści WE
Declaration of Conformity WE

03/10/KBE 88+

1. Producent wyrobu budowlanego: 
Manufacturer of  build products:

  BUDVAR Centrum Spółka Akcyjna
        ul. Przemysłowa 36
        98-220 Zduńska Wola

      
2. Identyfikacja wyrobu budowlanego:

Identification of build products:    Okna, drzwi balkonowe, okno przesuwno-uchylne PVC p rodukowane
w systemie KBE 88+, przez firm ę BUDVAR Centrum Spółka Akcyjna
Windows, french doors and sliding windows PVC in system KBE 88+, made by BUDVAR Centrum Spółka Akcyjna 

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlan ego : 
Purpose and range use build products:

         W obiektach budownictwa mieszkaniowego
              i przemysłowego oraz u Ŝyteczno ści publicznej

                                  Intended to be used in flat, industrial and public utility building                                   
(zgodnie ze specyfikacją techniczną – in conformity with technical specification)

4. Identyfikacja specyfikacji technicznej: 
Identification of technical specyfication:

PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi- Norma wyrobu, w łaściwo ści eksploatacyjne- Cz ęść 1:
Okna i drzwi zewn ętrzne bez wła ściwo ści dotycz ących odporno ści ogniowej i/lub
dymoszczelno ści
Document of reference: PN-EN 14351-1+A1:2010 Windows and doors-Produkt standard, performance
characteristics-Part 1: Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage
chetakteristics

5. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego : PKW i U 22.23.14.0
Statistical classification of  build products:                       

                                        
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlan ego: 

Declareted characteristic of type build products:
Zgodnie z faktur ą zakupu, podano na stronie internetowej: http://ce. budvar.pl
In conformity with purchase invoice, publicize to web side: http://ce.budvar.pl

7.   Nazwa i adres Notyfikowanego Laboratorium:
Name and adress of Notyfikated Laboratory:       

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej s.c. A. M ścichowska, A. M ścichowski
ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych

laboratorium akredytowane AB 1054, jednostka notyfi kowana NB 2189
świadectwo bada ń nr B/MLTB-291-2010,

LTB B. Wójtowicz, A. śyła, M. śyła, ul. Laski 83, 41-306 Dabrowa Górnicza
nr notyfikacji 1827, świadectwo bada ń 492/B-2011

       Deklaruj ę z pełn ą odpowiedzialno ścią, Ŝe wyrób budowlany jest zgodny ze
       specyfikacj ą techniczn ą wskazan ą w pkt. 4.

           I declare, with whole responsibility, that build product is conformity with the technical specifications of reference (nu. 4).

Zduńska Wola, dnia 17.05.2010 r.
 miejsce i data wystawienia pierwszej deklaracji zgodności

miejsce i data wystawienia aktualnej deklaracji imię, nazwisko i podpis osoby  
upowaŜnionej


