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Stabicor ereszcsatorna-rendszer
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tetőkiegészítő elemek

Fém ereszcsatorna-rendszer

megfelelőségéről.
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/Jelennyilatkozat a3/2003.(I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet alapján készült./
1.

A termék forgalomba hozója: BRAMAC Kft
H-8200 Veszprém
Házgyári út 1.

2.

A termék rendeltetése: magas tetők külső vízelvezetése.
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Az áru rendeltetése: magas tetők héjalásának kiegészítő elemei.
Eresz, gerinc, vápa kialakítás elemeinek azonosító megnevezései:
szellőzőszalag,Stand szellőzőszalag, lezárófésű, Stand. lezárófésű,szellőzőléc, univerzális
taréjgerinc kúpalátét,
FigaRoll Plus, Basic Roll, EcoRoll, Metal Roll és Standard univerzális kúpalátét, kúpcserép
lezáró, rögzítőkarom, Europlus viharkapocs,cseréprögzítő kapocs,vápalezáró szalag, Profilo
S fém vápa (acél), adapter (alumínium), Vario fém vápa(alumínium),Standard
vápaelem,vápaszegély, kúpcseréprögzítő, rögzítő csavar kezdő- vagy elosztó kúpcseréphez,
gerincléctartó, szegtömítő- folyadék és szalag,fóliaragasztó,ragasztószalag,préshenger.
Tetőáttöréshez alkalmazott elemek azonosító megnevezései:
Durovent csatornaszellőző egység, Durovent csőcsatlakozó, szűkítő idom, Durovent
antennakivezető egység, Durovent helyiség-kiszellőztető egység, Durovent füstgázkivezető
egység, Wakaflex-, Easy Flash- kémény- és falszegély,Premium WU sarokelem és gallér
Padlástér megvilágításához használatos elemek azonosító megnevezései:
átvilágító cserép, .
Hófogás biztosítására alkalmas elemek azonosító megnevezései:
fém hófogó (acél), hófogórács (3 m-es), összekötőidom,hófogórácstartó (fém cserép + fém
tartó)

Az ereszcsatorna-rendszerek azonosító megnevezései:
- Stabicor ereszcsatorna rendszer
- Fém ereszcsatorna rendszer
3.

Vizsgáló szervezet:

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs KHT
1113 Budapest Diószegi u. 37.
(Akkreditálási száma: NAT 1-1110/2006)
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Azon műszaki specifikációk,melyeknek a termék igazoltan megfelel:
A – 422/2004 sz. Építőipari Műszaki Engedélyben (ÉME) foglalt műszaki specifikáció
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5.

Jelen megfelelőségi nyilatkozat érvényes: a Bramac Kft. által forgalomba hozott
valamennyi a 2. pontban felsorolt termékre visszavonásig érvényes.
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A gyártás dátumát a gyártási kód tartalmazza, mely a termékeken kerül
feltüntetésre!
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Miheller Gábor ügyvezető, Léber Balázs cégvezető
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