DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH /
DECLARATION OF PERFORMANCE
Nr / No. WA/21.2/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu / Unique identification code of the product
type:
wanna akrylowa / acrylic bathtub
asymetryczna / asymmetric
HERA I 506788 1600x1050 mm prawa/ right, 506787 1600x1050 mm lewa/ left
HERA II 506421 1700x1100 mm prawa/ right, 506422 1700x1100 mm lewa/ left

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4 Rozporządzenia 305/2011 / 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:
zgodnie z oznaczeniami na etykiecie i opakowaniu / as per markings on label and packaging
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną /
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized
technical specification, as foreseen by the manufacturer:
do higieny osobistej (PH), zastosowanie w budownictwie ogólnym, do zainstalowania
wewnątrz budynku zgodnie z instrukcją producenta / for personal hygiene (PH), application in
construction, to be installed indoors accordingly with manufacturer’s instruction
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5 / Name, registered trade name or registered
trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):
P.P.H.U. CENTRUM Sp. z o.o.
Ul. Batorego 81
33-300 Nowy Sącz
Polska / Poland
5. Nazwa oraz adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo
obejmuje zadania wymienione w art. 12(2) / Name and contact address of the authorised
representative whose mandate covers the tasks specified In Article 12(2):
nie dotyczy / n.a.
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
określone w Regulacji, w Załączniku V / System or systems of assessment and verification of
constancy of performance of the construction product as set out in the Regulation, Annex V:
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7. Określenie typu produktu i zakładowa kontrola produkcji po stronie producenta.
/ Determination of product type and factory production control by the manufacturer.
8. Deklarowane właściwości użytkowe / Declared performance:
Zasadnicze charakterystyki /
Essential characteristics

Właściwości użytkowe / Performance

Zdolność do czyszczenia /
Cleanability (CA)

Spełnia / Pass

Trwałość /
Durability (DA)

Spełnia / Pass

Zharmonizowana specyfikacja techniczna /
Harmonised technical specification

Klasa / Class: CL1+CL2

PN-EN 14516:2015-11
/ EN 14516:2015
Klasa / Class: CL1+CL2

9. Właściwości użytkowe wyrobu zidentyfikowanego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami
użytkowymi deklarowanymi w pkt. 8. / The performance of the product identified in points 1
and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność
producenta określonego w pkt. 4. / This declaration of performance is issued under the sole
responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Upoważniona do podpisu / Authorised Signatory :

Olga Popiela-Uryga
Dyrektor Działu Jakości / Director of Quality Department

Nowy Sącz, 29.02.2016
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