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DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 096 IO2I2OII

Dystrybutor wyrobu budowlanęgo: ALNOR_SYSTEMY WENTYLACJI SP. Z o.o.
00-719 Warszawa, ul. Zwierzyniecka 8b, POLSKA
Tel.: -f 48 22 737 40 00, Fax.: + 48 22 737 40 04

Nazwa wyrobu budowlanego: Zawór wywiewny, KW

Klasyfikacj a statystyczna wyrobu budowlanego : PKWiU - 25.99.29.0

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: do stosowania w instalacjach
wentylacyjnych i klimaĘzaryjnych w celu zapewnienia wymiany powietrza w pomieszczeniach
uĘteczności publicznej

Specyfikacj a techniczna :

PN-EN 1258922002 (U) Wentylacja w budynkach - Nawiewniki i wywiewniki - Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylaryjnych końcowych o staĘm i zmiennym
strumieniu powietrza
PN-EN 13l4l-lz2004 (U) Wentylacja budynków _ Badanie właściwości elementów/rvyrobów do
wentylacji budynków mieszkalnych _ Część 1: Elementy doprowadzające i odprowadzające
powietrze montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych
PN-EN 13142:2004 (U) Wentylacja budynków - ElemenĘ wentylacji mieszkaniowej -
Wym a gania i do datkowe ch arakterystyki dzialania

Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Zgodnie ze specyfikacją techniczną

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub
raportu zbadańtypu, jeżeli taka jednostkabrałaudziałw Zastosowanym systemie oceny zgodności
wyrobu budowlanego: nie doĘcry

Deklaruj ę z pełną odpowiedzialnością Że wyrob budowlany j est zgodny ze specyfikacj ą techniczną
w pkt. 5.
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Wola Mrokowska 16.03.2011

Data i miej sce wystawienia
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konto bankowe: 41 160Ó 1286 0003 0035 3022 600l r FoRTIs BANK S.A. IV oddział w Raszynie, al' Krakowska 2,0Ż-284 Warszawa
Sąd rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XX wydz. Gospodarczy KRS 0000038889 o Kapitał zakładowy 334 500 zł

adres siedziby: ul. Zwierzyniecka 8 b, 00-719 Warszawa o REGON 010685817 r NIP PL5211068747


