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DEKLARACJA ZGODNO CI WE

DECLARATION OF CONFORMITY EC

nr 93/A 4/03/2021

DEFRO Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci Spó ka komandytowa

00 403 Warszawa, ul. Solec 24/253

Zak ad produkcyjny:

26 067 Strawczyn, Ruda Strawczy ska 103A

DEKLARUJE / DECLEARS
z pe n odpowiedzialno ci , e produkt / with all responsibility, that the product

konwekcyjny ogrzewacz pomieszcze opalany gazem / independent gas fired convection heater

(typ/type)

DEFRO HOME VITAL 6,0 kW

DEFRO HOME VITAL 5,5 kW

typ urz dzenia: C11, C31, C91

zosta zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z nast puj cymi dyrekty

wami:
has been designed, manufactured and placed on the market in conformity with directives:

GAR 2016/426/UE

i ni ej wymienionymi normami zharmonizowanymi:

and that the following relevant Standards:

dokumentacja techniczna / technical documentation

PN-EN 613:2002 

PN-EN 613:2002/A1:2004 

PN-EN 17082:2020-03 

PN-EN 437:2019-03

Wyrób oznaczono znakiem:

Product has been marked:

Ta deklaracja zgodno ci traci sw wa no , je eli w urz dzeniu wprowadzono zmiany, zosta przebudowany bez naszej zgody lub jest

u ytkowana niezgodnie z instrukcj obs ugi. Niniejsza deklaracja musi by przekazana wraz z urz dzeniem w przypadku odst pienia w a

sno ci innej osobie. 

This Declaration of Conformity becomes invalid if any changes have been made to the device, if its construction has been changed without

our permission or if the device is used not in accordance with the operating manual. This Declaration shall be handed over to a new owner

along with the title of ownership of the device.

Urz dzenie jest wykonywany zgodnie z dokumentacj techniczn przechowywan przez:

Device has been manufactured according to technical documentation kept by:

DEFRO Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci Sp. k., Zak ad produkcyjny: 26 067 Strawczyn, Ruda Strawczy ska 103a.

Imi i nazwisko osoby upowa nionej do przygotowania dokumentacji technicznej: Mariusz Dziube a

Name of the person authorized to compile the technical documentation:Mariusz Dziube a

Imi i nazwisko oraz podpis osoby upowa nionej do sporz dzenia deklaracji zgodno ci w imieniu producenta: Robert Dziube a

Name and signature of the person authorized to compile a declaration of conformity on behalf of the manufacturer: Robert Dziube a

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym oznakowanie zosta o naniesione: 21

Two last digits of the year of marking: 21

Warszawa, dn. 23.03.2021
miejsce i data wystawienia

place and date of issue. 

Robert Dziube a

prezes zarz du / CEO 


