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1. PL - Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego
EN –Name and trade mark of the construction product: KITCHEN MIXER TAP & COOKE&LEWIS
2. PL - Oznaczenie typu wyrobu budowlanego
EN - Designation of the type of construction product: KITCHEN TAPS
3663602792185
PL – Tym samym niniejsza deklaracja właściwości użytkowych może stosować się do kodów produktów
EAN, wymienionych w aneksie I
EN - By extension, this declaration of performances can apply to the EAN products codes detailed in the
appendix I
3. PL - Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
EN - Intended use or uses: KITCHEN TAPS
3663602792185
4. PL - Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu :
EN - Name and address of the manufacturer's head office and place of production of the product: ZHEJIANG
GAOAO SANITARY WARE CO., LTD. & NO.22# HUIMIN ROAD BEICHENG INDUSTRIAL
AREA,HUANGYAN DISTRICT,TAIZHOU CITY,ZHEJIANG PROVINCE,CHINA
Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam.
5. PL - Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony :
EN - Name and registered office of the authorized representative, if established:

6. PL - Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :
EN - National system used to assess and verify constancy of performance:

7a) PL - Krajowa specyfikacja techniczna - Polska Norma wyrobu :
EN - National technical specification – Polish product standard:
PN- EN 817 : 2008 Armatura sanitarna — Baterie mechaniczne (PN 10) — Ogólne wymagania
techniczne
PL - Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji :
EN - Name of the accredited certification body, accreditation number and national certificate number
or the name of the accredited laboratory / laboratories and the accreditation number:

7b) PL - Krajowa specyfikacja techniczna - Krajowa ocena techniczna :
EN - National technical specification – National Technical Approval:
PL - Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej :
EN - Technical Assessment Unit / National Technical Assessment Unit:
PL - Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu :
EN - The name of the accredited certification body, accreditation number and certificate number:
NA
………………
Instytut Techniki Budowlaney (ITB www.itb.pl)
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8. PL - Deklarowane właściwości użytkowe :
EN - Declared performance(s): PASS
PL - Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub
zastosowań :

Onzakowanie
Ilosć decybeli
Wielkość przepływu
Ciśnienie nominalne

PL - Deklarowane właściwości
użytkowe :
II/Z
20＜lap＜30 dBA(Groupe II)
0.15l/s Class Z

PL – Uwagi :
EN – Comments:

EN 817
EN 817
EN 817

9. PL - Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną
odpowiedzialność producenta.
EN - The performance of the product identified above is in accordance with all declared performance claims
mentioned in point 8. This national declaration of performance is issued in accordance with the Act of 16 April 2004
on construction products, under the sole responsibility of the manufacturer.
PL - W imieniu producenta podpisał(a) :
EN - Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Eric Capotummino
Group Quality Director

Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam.
The Netherlands
03/01/2020

PL – Krajowa Deklaracja właściwości użytkowych / EN – National Declaration of Performance

APPENDIX I
EAN(s)
3663602792185

