РОКА БЪЛГАРИЯ АД 2014

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DoP No. 14428
1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Съгласно Приложение 1 към настоящата декларация

2. Тип, партиден номер или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт,
съгласно изискванията на Член 11, параграф 4:
Душ кабини и паравани за вана

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е
предвидено от производителя:
За лична хигиена (ЛХ)

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно
изискванията на Чл. 11, параграф 5:
Рока България АД
Ул. Мадарски конник № 48, Каспичан, 9930, България
Интернет сайт: www.bg.roca.com / www.fayans.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите,
посочени в Член 12, параграф 2:
Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт,
както са изложени в Европейския Регламент за строителните продукти (EU) 305/2011, Приложение V:
Система 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
Определяне на типа продукт и производствен контрол от производителя

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена Европейска
техническа оценка.
Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели:
Съществени характеристики

Експлоатационни
показатели на душ

Хармонизиран стандарт

кабини и паравани за
вана

IR – Устойчивост
CA - Почистваемост
DA – Дълготрайност/издръжливост/

Минава
Минава
Минава

EN 14428:2005 +A1:2009

Декларираните експлоатационни показатели на продукта са в съответствие с указателния код и със съществените
характеристики на продукта, както са показани в Приложение 1.
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10. Експлоатационните показатели на продукта в т. 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.8.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.4.

Подписано за и от името на производителя от:

Христина Георгиева,
Мениджър управление на качеството и екология
04/2014
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Артикулен
номер

Наименование
на серия

Тип продукт

Обозначителен код

Съществени
характеристики

2633510040001

Параван за душ 80x80 квадратен

ЕN 14428

IR - CA - DA

2633520040001

Параван за душ 90х90 квадратен

ЕN 14428

IR - CA - DA

2633550040001

Параван за душ 80х80 овален

ЕN 14428

IR - CA - DA

2633560040001

Параван за душ 90х90 овален

ЕN 14428

IR - CA - DA

2563550040001

Параван за вана 750х1400, десен

ЕN 14428

IR - CA - DA

2573550040001

Параван за вана 750х1400, ляв

ЕN 14428

IR - CA - DA

2519110040001

Параван за душ 80х80 квадратен

ЕN 14428

IR - CA - DA

2519120040001

Параван за душ 90х90 квадратен

ЕN 14428

IR - CA - DA

2519010040001

Параван за душ 80х80 овален

ЕN 14428

IR - CA - DA

2519020040001

Параван за душ 90х90 овален

ЕN 14428

IR - CA - DA

Подписано за и от името на производителя от:

Христина Георгиева,
Мениджър управление на качеството и екология
04/2014
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