Deklaracja zgodności nr 01/01/WENT/2008
1. Producent wyrobu budowlanego: LINDAB SP. Z O.O, ul. Kolejowa 311, Sadowa,
05-092 Łomianki
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego: Kanały i kształtki systemu wentylacji LindabSafe wykonane w
klasie szczelności D.
(nazwa. nazwa handlowa. typ, odmiana. gatunek. klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:................... ................................................................ ..............................................
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
systemach wentylacyjnych.

Do stosowania w budownictwie, w

(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna: PN-EN 12237:2005, Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość
i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym.
(numer. tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer. tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego. : PN-EN 12237:2005, Wentylacja budynków.

Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym.
(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub
numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny
zgodności wyrobu budowlanego ......................................................................................................................................................................................................................
............ ............................. ......................................... ........................................................................................................................................................................

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną
wskazaną w pkt 5.
Marcin Wyszomierski

Sadowa, 15 styczeń 2008 r.

Kierownik Produktu i Marketingu
(imię. nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Lindab Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 311, Sadowa
05-092 Łomianki

tel. 022 489 88 00
fax. 022 751 69 65

NIP 852-040-01-58
REGON 810539628
Sąd Rej. W-wa KRS 43661
Kapitał zakładowy 17 953 200 zł

Deklaracja zgodności nr 02/01/WENT/2008
1. Producent wyrobu budowlanego: LINDAB SP. Z O.O, ul. Kolejowa 311, Sadowa,
05-092 Łomianki
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego: Kanały i kształtki systemu wentylacji LindabSafe.
(nazwa. nazwa handlowa. typ, odmiana. gatunek. klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:................... ................................................................ ..............................................
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
systemach wentylacyjnych.

Do stosowania w budownictwie, w

(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna: PN-EN 1506:2001, Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki
wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary.
(numer. tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer. tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego. : PN-EN 1506:2001, Wentylacja budynków -

Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary.
(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub
numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny
zgodności wyrobu budowlanego ......................................................................................................................................................................................................................
............ ............................. ......................................... ........................................................................................................................................................................

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną
wskazaną w pkt 5.
Marcin Wyszomierski

Sadowa, 15 styczeń 2008 r.

Kierownik Produktu i Marketingu
(imię. nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Lindab Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 311, Sadowa
05-092 Łomianki

tel. 022 489 88 00
fax. 022 751 69 65

NIP 852-040-01-58
REGON 810539628
Sąd Rej. W-wa KRS 43661
Kapitał zakładowy 17 953 200 zł

