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1. Model bramy:

2. Numer identyfikacyjny:

3. Przeznaczenie i zakres

stosowania wyrobu budowlanego:

4. Producent:

5. Upoważniony przedstawiciel:

7. Zharmonizowana norma:

8. Jednostka notyfikowana:

9. Deklarowane właściwości

użytkowe:

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta 

określonego w pkt. 4.

Brama ogrodzeniowa dwuskrzydłowa DS SPECJAL - uruchamiana ręcznie

Zgodny z numerem seryjnym umieszczonym na tabliczce
znamionowej bramy.

Brama przeznaczona jest do budowy ogrodzeń . 
Brama służy w szczególności do zamykania wjazdów dla pojazdów.

PLAST-MET Systemy Ogrodzeniowe Sp z o.o. Sp.K.
ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica
 
-

PN-EN 13241-1 + A1:2012 Bramy - Norma wyrobu - Część 1: Wyroby
bez właściwości dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności.

Instytut Techniki  Budowlanej
Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488

6. System oceny i weryfikacji

stałości właściwości użytkowych:
3

Cecha:
Odporność na przenikanie wody
Wydzielanie substancji niebezpiecznych
Odporność na obciążenie wiatrem
Izolacyjność akustyczna
Opór cieplny
Przepuszczalność powietrza
Trwałość właściwości mechanicznych

Wymagania:
PN-EN 13241-1 p.4.4.1

PN-EN 13241-1 p.4.4.3 
PN-EN 13241-1 p.4.4.4 
PN-EN 13241-1 p.4.4.5 
PN-EN 13241-1 p.4.4.6
PN-EN 13241-1 p.4.2.4

 

PN-EN 13241-1 p.4.2.9 

Wyniki badań:
nie dotyczy
nie dotyczy

0
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

spełnia 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
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OGRODZENIA
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OGRODZENIA
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OGRODZENIA
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AKCESORIA
ogrodzeniowe

BRAMY
i furtki

AUTOMATYKA

SERWIS 
i montaż

Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe gwarantuje, że wszystkie nasze produkty jak i użyte 

materiały do produkcji takie jak farby, tworzywa i proszki powlekające nie zawierają substancji 

szkodliwych dla środowiska jak i nie przekraczają dopuszczalnych norm dotyczących 

zawartości metali ciężkich: ołowiu (Pb) i kadmu (Cd).

Brama dwuskrzydłowa DS SPECJAL - ręczna


