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EC- DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Nr. 177 din 05.03.2011

Noi societatea comercială LARDEN COM, societate cu raspundere limitata,
în conformitate cu Directiva 89/106/EEC, privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice şi a prevederilor
administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcţii, cu Legea 608/2001 privind
evaluarea conformităţii produselor şi cu Hotararea Guvernului 622/2004 cu modificările şi completările
ulterioare privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, declarăm pe
proprie răspundere, că a fost efectuată atestarea conformităţii produsului (produselor) :
Fereastră sau uşă fereastră fixă, batantă, oscilo-batantă, oscilo-culisantă, cu montant fix sau mobil
realizată din profile pvc Rehau (Euro Design 60, Euro Design 70, Brillant Design),
(denumirea comercială, denumirea, tipul sau modelul, nr. lot sau serie, data fabricaţiei, eventual sursa şi nr.de exemplare)

şi că acestea pot fi puse în operă conform instrucţiunilor de utilizare conţinute în documentaţia produsului.
Produsele sunt realizate în conformitate cu standardul: EN 14351-1, Ferestre şi uşi exterioare pentru
pietoni, fără caracteristici de rezistenţă la foc şi/sau etanşeitate la fum, sistemul de atestare al conformităţii 3,
(numărul, titlul şi data publicării)
noiembrie 2006.
Performanţele produsului (produselor)
Caracteristici
Standardul de
încercări
Rezistenţă la încărcare din vânt
SR EN 12210
Etanşeitate la apă
SR EN 1028
Permeabilitate la aer
SR EN 1027
Fonoizolare
SR EN 14351-1
Termoizolare
EN ISO 10077-1

Rezultate obţinute
C4 / B4
9A
4
Formulă de calcul EN 14351-1/2006
Formulă de calcul EN 10077-1/2006

Denumirea si descrierea produsului: Fereastră sau uşă fereastră fixă, batantă, oscilo-batantă, osciloculisantă, cu montant fix sau mobil realizată din profile pvc Rehau (Euro Design 60, Euro Design 70, Brillant
Design).
Laboratorul implicat în realizarea încercărilor iniţiale de tip este: Institut für Fenstertechnik IFT Rosenheim
GmbH, Theodor-Gietl-Str. 7-9, 83026 Rosenheim, Germania.
APAHIDA
05.03.2011
Bucşa Eugen, director al sc LARDEN com s.r.l.
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