Zdiqcnlkdorozporz4dzmiaMinista
SprawWewnptrmych i Adminisfiacji
Zdna3l lipca 198r. 9Po2.728)

Deklaracja zgodnoscinr 2l | 20A4
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1 i-'llilll*'::::**:-":@l:-11-1111""1t:::1i-iSl
( pelnanazwai adresprodukujqpgo wyr6b)

2. Nazwawyrobu: Grzejniki PIJRMO C Ll.,C 21s, C DrC 330V 11' V 21s, V 22,
v 33, P 10, P 20, P 30, PV 10, PV 20, PV 30
( nazvt4 nazwa handlowa typ, odmiana gatunek, klasa)

.3. Klaslikacja wyrobu:

2822.11-s0.10
(kodPKwiLD

4.Ptzeaaczpnie i zakres stosowania wyrobu:

instalacie centralnego ogrzewaniaw budynkach mieszkalnych, biurowych, uslugowych,
zaklad6w opieki zdrowotnej i innych o normalnej wilgotno5ci powietrza, w kt6rych nie
wystgpuj4 oddziatywania Srodk6w korozyjnych-

PN EN 442-1:1999Radiatory i konwektory, Wymagania iwarunki
5. Dokumentyodniesienia:
techniczne. PN-EN 442-221999 Radiatory i konwektory, Moc cieplna i metody badarf,.

Grzejniki PTIRMO wyprodukowane w okresie 01.07.20046. parriawyrobuobjgtadeklaracja:
31.12.2004
( dane niezbgdne do identyfikacji partii okre5lonej w programie badafi)

Deklarujp z peln-g odpowiedzialno5ci4, ie wyroby zparfriokreSlonej
dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

Warszawa01.07.2004
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w pkt.6 sq zgodne z
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Zdacmrk do ro4on4dznnia Ministra
SprawWewngtranychi Arlministracji
Z dnia3l liPca1998r.9Poz'728)

Deklaracja zgodnoscinr 22 I 2004

Rettigvarme
1. producentwyrobu:

'

Finlandia
AB, Tupakankatu, FIN- 68601 Jakobstad
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( nirrw4 nazsla handlowa typ, odmiana gafinelL klasa)

i lll*:-"*:
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(kod PKW i tD

4.prz.ennczerie i zakresstosowaniawyrobu:

biurowyeh , uslugowych,
l'rdwnkqc_h mieszk
instalacie centralnego oglzewania w budynkagh rgr9lzkalnvch,powietrza, w ktt6rych nie
zaklad6w opieki "Aiooo"to"i i innych o nirmalnej wilgotno5ci

**:::i3:*:ry**:::*T-'tllll

:,-.

( zgodnie z dokumentem odniesienia)

i
PN EN 442-lz 1999 Radiatory i konwektory, wymagania
5.Dokumentyorlniesienia:
i
i konwektory, Moc cieplna metody
warunki techniczne. PN-EN 442-221999 Radiatory
::::::

(numer' tytrf i rok ustanowieniaPolskiejNormy)

Gzeiniki
deklaracjru
6. partiawyrobuobjgta

PURMO PLAI\ wyprodukowane w okresie

il-il-llii:'::'"'':-1.1*rrrrr;ilfi;;jip*,ii;,.si;;;;;il;,*;;;il;
w pkt'6 sq zgodne
Deklarujp z peln4 odpowiedzialnosciQ,2e vryroby zpartiokreslonej
z dokudentami oeniesieniawymienionymi w pkt' 5'

Warszawa OLA7.2OO4

Rettit'lieatin$ SP'z o'o'

,is
l'
"flr[rii,ls'
Tfi,:itii#Si
'* t""'1,-'ritF
Is-og
irj'-ooti'
li'iui., sP'r'd:ieYkioso
91
Pl

Wrrs4\'{l'u!' s'lm'
02'7E1

DYREKTOR
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ngr ini. WojciechMtikowski

Zdaczn:k do rozporzqdzeniaMinisha
SorawWewnqtrznychi Administracji
Z dnia3l liPca1998r.9Poz'728)

Deklaracjazgodnoscinr 23 I 2004

.Przemanzpnie i zalres stOsowaniawyrobu:

biurowych, uslugowych
instalacje centralnego ogtzewania w budynkach mieszkalnych,
oddzialywania
wystepuitt
nie
i innych o normalnej wilgotnoScipowietrL, w kt6rych

:::'i:l-::::'i"'"'i

:

(Tgodniez dokumentemodniesienia)

i
PN EN 442-121999 Radiatory i konwektory, wymagania
odniesienia:
5. Dokumenty
metody
i
cieplna
Moc
i konwektory,
warunki technigzne. Plt-EN 442-221999 Radiatory

:"ry:

(numer, tyhrl i rok ustanowieniaPolskiejNormy)

6. parriawyrobuobjgtade(laracjaGzejniki

RATEC wyprodukowane w okresie 01'07'2004

3t.12.2804
--'l

w programiebadan)
iO-" "i"rtq.dne d,oidenq/fikacji partii okre6lonej

z partii okre'Slonej w pkt'6 sq zgodne
Dektarujg z pelng odpowiedzialnosciq, ie wyroby
pkt' 5'
z dokumentami odnibsienia wymienionymiw

Warszawa01.07.2004
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Zatrqcmrkdo tozpon4dzsniaMinisha
SorawWewnEtrznychi Administracji
Z dnia3l liPca1998r.9Pz'728)

Deklaracia zgodnoscinr 24 I 2004
strasse 5' 8605 Kapfenbergwyrobu:Rettig lleating Group, Gustav Kramer
1. producent

3**::o:1:*
1l***

:

(petnanazwai adresprodukuj4cegowyr6b)

l-q:*:ot:::**1 . .,,....::_. -

1**:-"::::

(nazst a. nazvthandlowa

typ, odmiana' gatmek' Hasa)

?:u:11:l*n#;6

4.Przcznaczsnie i zakres stosowania wyrobu:

biurowych' uslugowych
insblacie centralnego ogrzewaniaw budynkach lie-zkalnvch,
nie wystppujq oddzialywania
i innych o normalnej wilgotnosci powietrza, w kt6rych

:::i::l-::r:11-"1*:

i;;#;;;il;il*il#;

wymagania i
PN EN 442-tz 1999 Radiatory i konwektory,
odniesienia:
5. Dokumenty
i konwektory' Moc cieplna i metody
wamnki techniczne. PN-EN 442-221999 Radiatory

illti_

(numer' tytril i rok ustanowieniaPolskiejNormy)

i YENTI wyprodukowane w okresie
6. parriawyrobuobjgtadeklaracjqGlzejniki KONTI

- 3r.r2.200
4
01.07.2004
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w pkt'6 s4 zgodne
Deklaruip z petn4 odpowiedzialnoscig 2e wyroby zpartiiokreslonej
z dokumentami obniesieniawymienionymi w pkt' 5'

Warszawa01.07.2004
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Z*wmrk do roqotz4dznniaMinistra
SorawWewnEtrzrychi Administracji
gPoz'728)
Z dniaSl liPca | 998r'

Deklaracia zgodnoscinr 25 | 2004
strasse 5' 8605 Kapfenbergwyrobu:Rettig l{eating Group, Gustav Kramer
1. producent
Diemlach, Austria

"'iEi;;i;;i";#;;

AKARA, ARGUS, LABEO, PALIA, SKALAR
2. Nazwawyrobu:Grzejniki lazienkowe AFRA,
klasa)
( nazwa' nazwa handlowa typ' sdmian4 gahmek'

.3. Klasyfikacjawyrobu:

28'22'Ll

- 50'20

4.Przemaczpnie i zalces stosowania wyrobu:

wodne instalacje centralnego ogtzewania

iwarunki
: PN EN 442'l,z 1999 Radiatory i konwektory' Wymagania
5.Dolnrmentyodniesienia:
Moc cieplna i metody badar6'
technicae. PN-EN 442-2z1ggg Radiatory i konwektory,

LABEO' PALIA'
Grzejniki lazienkowe AFRA, AKARA' ARGUS'
6. partiawyrobuobjqtadeklaxacja

:rtrAii-vr::::::";:ffi
Lffffir:ffiJ'i*i

z partii okreslonej w pkt6 sq zgodne z
Deklarujp z pehl odpowiedzialnoSciQ, ie wyrobl
pkt' 5'
dokumen-tani odniesienia wymienionymi w

Warszawa01.07.2004
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Zdr4cmrkdo roryorz4dznnaMinistra
SprawWewnQtrznychi Administracji
Z dnia3l liPca| 98r. 9Po2.728)

Deklaracia zgodnoscinr 26 | 2004

Finimetal,lslrAvenue
1. producentwyrobu:

Charles Floquetr 93158 Le Blanc Mesnil' France

.................:......:.....---..-...-..--.--i
";;;
6;;;;;ffi;;;

2.Nazwawyrobu:GzeinikilazienkoweCI{ORUS'DOLCEA'NOVELLA

' ""'''

(;*";';;;;i;;;"'''";;*' d;-' il;;"""'

' T-:'*::*"* 1?!?-!1:li:31
::.:::::
(kodPKWiU)

4.Ptzpmasznnre i zakres stosowania wyrobu:

wodne instalacie centralnego ogrzewania

i warunki
: pN EN MZ-l:1999 Radiatory i konwektory' Wymagania
odniesienia:
5. Doknmenty
Moc cieplna i metody badaf.
teehnicae. PN-EN 442-22lggg Radiatory i konwektory,

6.Partiav.,yrobuobjgtadeklaracjaGzejnikilazienkoweCHORUS,DOLCEA,NO\rELLA
wytrrrodukowane w okresie 01.07'2004 3l'12'2004

""""'i'il;*;A;

i" ii*i"ni*:l;-* ;il;;

;;;;;;il;;

w pkt'6 s4 zgodnez
Dektarujp z peln4 odpowiedzialnosciqr2e wyroby zpartiiokreslonej
Ootrumeniamiodniesieniawymienionymi w pkt' 5'

01.07.2004
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.mgr ini. Wojciech Makowski

Ministra
do roz:Ponqdzenia
Zadr4ca/*;
SorawWewnqtrznychi Adminisracj i
Z dnia3l liPcaI 998r.9Poz728)

Deklaraciazgodnoscinr 27 | 2004
44-203 Rybnik
Rettig lleating sp. z o.o., ul. Pnemyslowa,
1. producentwyrobu:

"'"

'iG;;;il;ilG*;;-d;

i:i*t*tlt:ryo":.#il#*,ffi
#:#J:-*:::-:*::::::ll:':l:
3. Klasyfikacjawyrobu:

25'23't5 - 90'90
(kodPKwiU)

.Prznnacznnie i zal<resstosowania wyrobu:

do instalacii centralnego ogrzewania podlogowego

"""";""""""

"'i;#;;;;#;;;

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5930/2003
odniesienia:
5. Dokumenty

P\rty Rotljet wyprodukowane w okresie 0L'07 '2AO4
6. partiawyrobuobjgradeklmacjru

3r.12.2004

"""""':""""'

"a;';;;;;';;l;;*;;-",il;il;il;;;;il;;

Ileklarujg z peh4 odpowiedzialnosc4, ie wyroby zpartiokreSlonej
z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt' 5'

w pkt'6 s4 zgodne

Waszawa 0l'07.2004
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Ministra
Zdacm* do rozporz4dzenia
SorawWewngtrmychi Administracji
Z dnia3l lipca 1998r.9Poz'728)

Deklaracja zgodnoscinr 28 | 2004

r.producentwyrobu:-ffd#"il1":-*y;Tif
*;"**sstr.68,
'
Gil;;;;#;;;;il;#;;d;;'''
PEX-a do instalacji centralnego
2. Nazwawyrobu: Rury z polietylenu usieciowanego
........:......-.

:*.:.:*

( nazv4 nazwahandlowatyp,odmian4 gafunek' Hasa)

':'':1l11-il:..:::
--:
i-TlYi:--"r::
(kodPKwiU)

l:|*F;ifffi;:::::.*;ffi;ffi;ffi;:""::11:::::-*:::-4.Prznntaszsie

i zakres stosowania wyrobu:

polietylenu
Aprobata Techniczna AT/99-02'073s Rury z
odniesienia:
5. Dokumenty
rok, Centralny osrodekBadawczo
usieciowanego PEX-a do instalacji ogzewania rlggg
Romoiowy Techniki Instalacyinei INSTAL

.-.?:':':i.::.:
1.****'-i:::"*'-n-tu'v*vp:.:::".:-.:'",:-Y::::i.li,::::
---

partii okrailonej w programiebadan)
iOme *e*eane tto identyfikacji

z pzrfiokreSlonej
Ileklamjp z pelnq odpowiedzialnoscil ie wyroby
pkt. 5'
z dokumentami odniesienia wymienionymi w

Warszawa 01.07-2004

w pkl6 sq zgodne
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Zdzomtk 6o to4orzedzenia Ministra
SorawWewnptraych i Administracji
Z dnia3l liPcal98r' 9Poz'728)

Deklaracia zgodnoscinr 29 | 2004
Purmo DiaNorm Wflrme AG' Lieresstr' 68'
1. Producentwyrobu:
D-38690Yienenburg NiemcY
( petnanazwai adrespro<trkujqpgo wyr6b)

2.Nazwaw5nobu:RurywielowarstwowePE-xt1-JIPE-XPURMOIIKSSitecdo

t-'"ryi:r-:*o* .:"*::ut"'-""jt:.t:f:i.::-r:....
r.:I nazw4 nazwahaullowa typ'

odmiana gatunek' klasa)

:j:;:.^
i -T:*:::-*"*:'::::3lll11
ftod PKwiU)

4. Pvnmacze,nre i zakes stosowania wyrobu:

i oglzewania podlogowego oraz do
do instalacji centralnego ognewania grzejnikowego

tn:::Iaet:zinrcj
: :'.-Tl::::

ffi;,;rr*#;.

Rury wielowarstowe PE-X
o&iesienia:Aprobata Techniczna ATl2fi)0 42-0942
5. Dokumenty
t1d|PE-xpunwrolil<ssitecdoinstarac;ioglzewanic_ot:azwodyzimnejicieplej'2000
Techniki Instalacyjnei INSTAL
rok, centralny osrooer Badawczo Rozwoiowv

-31'12'2004
Rury wytrlrodukowane w okresie 0l'07 '2004
6. pmtiawyrobuobjgtadeklaracje:

"""':""""""'

"'6;';;6';;;;;;"'d;;#il$;;;;;;;;;il#;

z partii okreslonej w pkt6 sq zgodne
Deklarujp z pehQ odpowiedzialnoscig ie wyroby
pkt' 5'
z dokumentami odnGieniawymienionymiw

Warszawa01'.07.2004
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Zdacauk do rozporz4dzenia
SorawWewnqtrmYchi Administracji
Z dnia3l liPca1998r.gPoz'728)

Deklaracia zgodnoscinr 30 / 2004

:: : --1.1-"1*wnouu:M1son1::3:::*llli;
wyfb)
( polnanazwai adresprodukujqg'ego

1:*:**

^:y :'*::-::iii:":'::

i-llTsTi:*"*:

;,

( nazwl- nazwa harrdlowa typ, odmian4 gatunek' klasa)

?:'::::'::::*:ii:l1i:
(kodPKWitD
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::jT::-'"::i
u#ffir#,,::,::::::

4. Prz-ematz'eniei zakres stosowania wyrobu

glzejnikowe'
PN -90/ M - 75010 Ternostatys4ne zalwory
odniesienia:
5. Dokumenty
Wymaganiaibadania.PN-90/]VI-TS011Armaturainstalacjicentralnegoogrzewania.
nominalne 1 MPa' tilymiary
Termostaty n11" ri.ory grzejnikowe ne ciSnienie
przylqczeniowe.

::fl-"***:*,TT**_yn:;":l;#r;ffi"#,.1:?i!i_1-:'
w pkt'6 s4 zgodne
IleHaruig z pelnQodpowiedzialnoscil i,e wyroby zpar*iiokreslonei
" Aoa"-""ttmi o-dni&ieniawymienionymi w pkt 5'

Warszawa 01.07.2004
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Deklaracjazgodnoscinr 3l | 20A4

Warszawa01.07.20A4
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Zilac ikdo rozporzdzeniaMintstra
SprawWewngtrmychi Administracji
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Deklaraciazgodnoscinr 32 12A04

"111*
*:***^::*.t-t:"**
3': ::::::l 1-:-1Y::1*
I
( pelnanazwai adresprodukuj4cegowyr6b)

- Uw
2. Nazwawyrobu: Domieszka uplastyczniaiAca i uplynniajqca do betonu ARPOMENT

:::::::"*T:10*o
3. Klasyfikacja wyrobu:

( nazw4nazwahandlowatyp' odmiana gatunek, klasa)

24.66.47-50.L2
ftod PKWitD

4.Prz.emaczenie i zalres stosowania wyrobu:

poprawienie wlasciwosci technologicmych jastrychuw

ogrzewaniach podlogowych

( zgodnie z dokumentem odniesienia)

Aprobata Techniczna Numer ATDOO2'04'0526
odniesienia:
5. Dokumenty

1**:T*j*:::'*::"11""**Tl:1:""":-:*::::11-111i31--':-':
( daneniezbQdne
do identyfikacji partii olrreilonejw programiebadan)

Dektarujp z peln-Qodpowiedzialno5ci4, 2e wyroby zparfii okre5lonej w pkt'6 sq zgodne
z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt' 5'

Wars2awa01.07.2004
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Deklaraciazgodnoscinr 33 | 2004
PolypressRohrsystemGmbH D-46485Wesel'
1. Producentwyrobu:
Aiexander l{egrus Strasse4, Niemcy
( petnanazwai adresprodukujqpegowyr6b)

2.Nazwawyrobu:7)pczkizaprasoTrywaneizaciskoweskrpcanedorurzPE-X
i wielowarstwowYch PE-)VAUPE-X
( nanx4tazwahandlowa typ' odmiana garunek' klasa)

3. Klasyfikacja wyrobu:

.......-....--.-.-.

74'12'20'0A

' ' """

4.Pv.ezrraczeniei zakes stosowaniawyrobu:

g"ia"i't;;f;=;-=r|t

aJililu;"""""'

:T:::::i:!dvuz'Towei

Aprobata Techniczna Numer AT/2003-02'1402
5. Dokumentyodniesienia:

r
-il -11:?
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-T1ffiff;.;,ffi;#H,*
**
::*
1
:,ffiH,T
w pkt'6 s4 zgodne
Dektarujp z petn4 odpowiedzialnoscig 2e wyroby zpattii'okreslonej
z dokumentami oOniesieniawymienionymi w pkt' 5'

S/arszawa01.07.2004

;P' z o'o'

RettiA'H"r,tin5
D YREKAO-R
;tff-ffih$tHtrffi,iir#il'
SPRFDAZT
hr NIPsa2-000"46-63
Biuro 9PrrcdalY
91
,' 1?mPiieckieoo
Vvar-c:tr..;
i12.761

LyARKE.rycu

'
'{r

mgr ini. Wojiiech Makoiiski

