Deklaracj a właściwości
urytkorvych
Nr 03MA)V2014

1. Niepowtarza|ny kod idenĘfikacyjny Ępu wyrobu:
Ideal4000 CL RL 85170177
2 zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Okna i drzwi balkonowe zpcy przęznaczone do stosowania w budynkach
mieszkalnych i uzyteczności publicznej ;
3. Producent:
P. H. U B ORAM MPORT-EXPORT,Adamówka
1 9 4,37 - 5 3 4 Adamówka www. boram,pl
5. System oceny i weryfikacji stałościwłaściwości
użytkorvych :
System 3
6a. Norma zharmonizowana:
PN-EN 14351-1+Al:2010 "Okna i drnłi - Norma wyrobu, właściwościeksploatacyjne - Część1:
Okna i drzwi zev,nętrzne bęz właściwości
dotyczących odpornościogniowej i/lub
dymoszczelności"
6. Jednostki noĘfikowane:
IFT Rosenheim; numer notyfikacji: 0757,
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej ; numer notyfikacj i : 21 89,
przeprowadziły wstępne badania typu wg systemu 3 i sporządziĘ świadectwa badń ITT.
7. Deklarowane właściwości
użytkowe
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dokumentaoji wyrobu jako informacja towarzyszącazałącznknr.l (wyrób seryjny o aniennych wymiarach wpływający na zmianę parametrów)
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Właściwościuzytkowe wyrobu określonego jw, sązgodne z właściwościamiuzytkolvymi
deklarowanymi w pkt7,
Niniejsza deklaracja właściwości
uzytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność
producenta określonego w pkt 3.
W imieniu producenta podpisał

Krzysztof Baran, kierownik ds. przygotowania produkcji
w Adamówce
dnia 24,09.14
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