OŚWIADCZENIE
My,

FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz, Polska

deklarujemy, że produkt: schody strychowe ze składaną metalową drabinką, typ LMF 45
spełniają wymagania normy PN-EN 14975+A1:2010 oraz wymagania bezpieczeństwa
określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U.
Nr 229, poz. 2275).
Deklarowane cechy techniczne wyrobu:
•

klasyfikacja odporności ogniowej wg EN 13501-2+A1:2009:
E 45/ EI1 45/ EI2 45/ EW 30
/drabinka od strony nienarażonej na działanie ognia.

Dokumenty potwierdzające deklarowane parametry:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Raport z ekspertyzy odporności ogniowej wraz z klasyfikacją FIRES-JR-003-19-NURE dla schodów
strychowych: ze składaną drewnianą drabinką - typ LWF, ze składaną metalową drabinką – typ LMF, ze
stalową nożycową drabinką – typ LSF – laboratorium Badań Ogniowych Fires s.r.o. Batizovce, Słowacja
- 31.01.2019.
Raport z badań nr FIRES-FR-246-14-AUNE - laboratorium Badań Ogniowych Fires s.r.o. Batizovce,
Słowacja – 19.01.2015.
Raport z badań nr LOW02-6050/15/R09OWN - schody strychowe metalowe 3-segmentowe FAKRO
LMF 45 – Instytut Techniki Budowlanej, Polska – 14.07.2015.
Raport z badań nr LOW03-6050/15/R09OWN - schody strychowe drewniane 3-segmentowe FAKRO
LWF 45 oraz schody strychowe metalowe (stalowe) 3-segmentowe FAKRO LMF 45 – badania
dodatkowe – Instytut Techniki Budowlanej, Polska – 15.07.2015.
SK Certyfikat stałości właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu nr SK01-ZSV0313 dla schodów typu: LMF, LMF 45, LWF, LWF 45, LSF 45 z dnia 01.07.2015 r. - wydany przez
słowacki instytut FIRES, SK deklaracja właściwości użytkowych nr 01/15 – 17.08.2015.
Opinia Techniczna dotycząca właściwości użytkowych drabin (schodów) strychowych produkowanych
przez firmę FAKRO po wprowadzonych zmianach konstrukcyjnych – nr Opinii Technicznej
06050/18/R23NZE – Instytut Techniki Budowlanej, Polska – 05.11.2018 r.

Informujemy, że schody strychowe są wyrobem nieobjętym normą zharmonizowaną, i dla którego nie
została wydana europejska ocena techniczna. Nie dotyczy ich zatem obowiązek znakowania znakiem CE i
wystawiania deklaracji właściwości użytkowych.
Schody strychowe segmentowe LMF 45 zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terenie Słowacji.
Zgodnie z tzw. „zasadą wzajemnego uznawania” i z polskimi przepisami: Ustawa o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z póź. zm. Dz.U.2019 poz. 266, Art. 5.3): „Wyrób budowlany
nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10
rozporządzenia Nr 305/2011, może być udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do
obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji,
a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.“

Nowy Sącz, 09.04.2019 r.

