
Azonosító szám: V-H Ablakok/4-2010-01 

SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az építési termék kizárólagos szállítója, gyártója, forgalomba hozója Magyarországon:
VELUX Magyarország Fertődi Építőkomponens Kft.
1031 Budapest, Zsófi a u. 1-3.
Telefon: (06/1) 436-0601

Az építési termék megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe:
A VELUX GZL, GGL, GHL, GPL, GGU, GPU, GIU, GID, GIR, GIV, GIL, valamint GDL „CABRIO” típusú tetőtéri ablakok, 
a GXL és GTL típusú tetőkijáratok, VFE, VFA, VFB, VIU függőleges tetőtéri ablakok, GEL tetőtéri ablak + VEA/B/C 
függőleges elemek, CVP és CFP bevilágító kupolák alkalmazhatók lakóházak, nyaralók, közösségi- és szociális 
épületek, valamint ha a tervezési feltételek megengedik, ipari épületek tetőiben. A VELUX GVT és VLT típusú 
tetőkibúvó ablakok, valamint a VELUX GVO típusú tetőtéri bevilágító ablak lakóterekbe nem építhetők be.
A VELUX tetőtéri ablakok (a GVT és VLT típusú tetőkibúvók, valamint a GVO típusú bevilágító ablak kivételével) meg-
felelnek az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásainak.
A VELUX TWF/TWR, illetve TLF/TLR fénycsatorna rendszer műszaki paramétereit fi gyelembe véve lakóházakba, nyara-
lókba, közösségi- és szociális épületekbe, valamint ha a tervezési feltételek megengedik, ipari épületekbe építhető be.
A termékek fontos teljesítmény-jellemzői a www.velux.com honlapon megtalálhatók.
A termék azonosításához szükséges adattáblát lásd a dokumentum hátoldalán.
Gyártás éve: 2010

Vizsgálószervezet megnevezése, azonosítószáma, tanúsítványai, amelynek vizsgálati eredményei alapján 
a szállítói megfelelőségi nyilatkozat kiadásra került:
Lásd a dokumentum hátoldalán. 

Műszaki specifikáció(k), amelyeknek az építési termék vizsgálattal igazoltan megfelel:
Lásd a dokumentum hátoldalán. 

A nyilatkozat érvényességi ideje:
A Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat 2011. december 31-ig érvényes – a megadott műszaki specifi káció, a termék 
első típusvizsgálat alapján igazolt műszaki jellemzőinek, illetve gyártási körülmények változatlansága, valamint a 
termék szakszerű beépítése, rendeltetésszerű használata és előírt karbantartása esetén. 

Budapest, 2010. január 15.

 Kárpáti Marianna  Őz Beáta
 marketingvezető kereskedelmi vezető
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó: 
VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, Dánia 

Termékek: 
A CE-jelöléssel ellátott tetőtéri ablakok alkalmazhatók lakóházak, nyaralók, 

közösségi- és szociális épületek, valamint ha a tervezési feltételek megengedik, ipari 
épületek tetőiben. 

A termékek fontos teljesítmény-jellemzői a 
www.velux.com honlapon megtalálhatók. 

Minden egyes tetőtéri ablak gyártási ideje és helye meghatározható a kód alapján. 

Az alábbi képen látható az adatok helye. 

A termékek megfelelnek az ajtókra és ablakokra vonatkozó EN 14351-1:2006 
szabványnak – Termékszabvány, teljesítőképességi jellemzők – 1. rész: Tűzálló 
és/vagy füstgátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók, kapuk.

 
A termék első típusvizsgálatát az EN 14351-1:2006 szabvány szerint a következő intézetek végezték: 

ift Rosenheim GmbH DELTA Danish Technological Institute

Theodor-Gietl-Straße 7-9 
D-83026 Rosenheim 

Németország

Erhvervsvej 2A 
DK-8653 Them 

Dánia 

Kongsvang Allé 29 
DK-8000 Århus C 

Dánia

2007. február 7. 

_____________________ 
Klaus Lorentzen 

Supply Chain Manager 

Amennyiben az Ön által vásárolt ablak még nem rendelkezik CE-megjelöléssel, kérjük, keresse a dokumentum másik oldalán található, A–160/1998 számú Építőipari Műszaki Engedélyre hivatkozó megfelelőségi nyilatkozatot.
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