Oświa
adczenie o braku zas
strzeżeń

Grupy produktó
ów objęte niiniejszą dek
klaracją
Rozwój, produkc
cja i dystrybu
ucja:
 MULTI okucia
o
rozwie
erne i rozwie
erno- uchylne
e,
 EMOTIO
ON klamki,
 RAIL-SY
YSTEMS sysstemy przesu
uwne,
 PROTEC
CT zamki do
o drzwi,
 ESPAGS
S okucia ang
gielskie / otw
wierane na ze
ewnątrz,
 RUSTIC
CO okucia do
o okiennic,
 PRO-DO
OOR zawiasyy do drzwi
 MACO VENT
V
wentyllacja
 Oraz pozostałe okuccia do okien i osprzęt.
Prze
eznaczenie produktów
Elem
menty okien i drzwi branżży budowlane
ej
Prod
ducent / dos
stawca
Firm
ma Mayer & Co
C Beschläge
e GmbH
Ulic
ca / skr. Pocz
ztowa
Alpe
enstraße 173
3 / Postfach 9
94
Kod
d kraju / kod pocztowy / miejscowo
ość
AT / 5020 / Salzburg
Tele
efon / Telefa
ax / E-Mail
+43 662 6196-0 / +43 662 88
86196-0 / ma
aco@maco.a
at
Rozzporządzenie
e w sprawie w
wyrobów bud
dowlanych (B
BauPVO) 3055/2011 UE określa,
o
jak powinny
p
być zaprojektow
wane i wykon
nane budynki, aby nie staanowiły zagro
ożenia
dla bezpieczeńs
b
twa osób, zw
wierząt domo
owych lub miienia czy śroodowiska.
Zasa
ady te mają bezpośrednii wpływ na wymagania
w
od
dnośnie wyroobów, stosow
wanych
w bu
udownictwie..
Szczzególnie w zakresie jako ści produktu mają one prrzede wszysttkim zapewn
nić
standardów w odniesien
prze
estrzeganie minimalnych
m
niu do tak zw
wanych "zasa
adniczych
wym
mogów" dla budynku
b
lub w
wyrobów bud
dowlanych, między
m
innym
mi również "b
braku
zasttrzeżeń zdrow
wotnych".
Wyrroby firmy Mayer & Co B
Beschläge sp
pełniają wyma
agania norm
my EN 14351-1:2010
"Okn
na i drzwi - Norma
N
wyrob
bu, właściwoś
ści eksploata
acyjne", w szzczególności pkt 4.6
odno
ośnie substa
ancji niebezp
piecznych i us
stawodawstw
wa krajowegoo wdrażające
ego
prze
episy dyrekty
ywy 2011/65//UE Parlame
entu Europejs
skiego i Radyy z dnia 08 czerwca
c
2011 r. w sprawie ograniczen
nia stosowan
nia „określon
nych substanncji niebezpie
ecznych”,
a tym
m samym są
ą nieszkodliw
we/ nie budzą
ą zastrzeżeń.

____
___________
_________
KR inż
i Ernst Maye
er

_____
___________________
Jürge
en Pratschke

d 2014
Salzzburg, listopad
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menbuchgericht: L
Landesg. Salzburg
g
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m
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9
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e
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