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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1/2022/GD 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: GDB234 

 

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu 

budowlanego, wymagany zgodnie z art.11 ust.4: 

- Bulat Miska WC z deską wolnoopadającą wisząca 49x37x37 cm Biały połysk GDB2342GW 

- Bulat Miska WC z deską wolnoopadającą wisząca 49x37x37 cm Czarny mat GDB2342MB 

- Bulat Miska WC z deską wolnoopadającą wisząca 49x37x37 cm Ciemny szary mat GDB2342MDH 

- Bulat Miska WC z deską wolnoopadającą wisząca 49x37x37 cm Jasny szary mat GDB2342MH 

- Bulat Miska WC z deską wolnoopadającą wisząca 49x37x37 cm Beżowy mat GDB2342MC 

- Empat Miska wisząca 51x35 z deską wolnoopadającą White/biała połysk GDB2341GW 
 

 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego 

zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 

Miska ustępowa wisząca z ceramiki sanitarnej służąca do higieny osobistej, instalowana według 

ogólnych zasad sztuki budowlanej. 

 

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy 

producenta, wymagany zgodnie z art.11 ust.5: 

Producent: Świat Łazienek XXI w. Anioł Anna ul. Bartycka 24/26 Pawilon 227 00-716 Warszawa 
 

 

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego 

pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art.12 ust.2: nie dotyczy 

 

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego 

określone w załączniku V do rozporządzenia 305/2011: SYSTEM 4 

 

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą 

zharmonizowaną: EN 997/2012 

 

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego 

wydana została europejska ocena techniczna: nie dotyczy 
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9. Deklarowane właściwości użytkowe: 

 

Parametr 
Właściwości 

użytkowe 

Zharmonizowana 
specyfikacja 

techniczna (norma) 

Ilość wody spłukującej Pozytywny 

EN 997:2012 

Obciążenie statyczne Pozytywny 

Funkcjonalność, szczelność Pozytywny 

Niezawodność zaworu Pozytywny 

Łatwość utrzymania czystości Pozytywny 

Trwałość Pozytywny 

Wymiary przyłączeniowe Pozytywny 

Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym Pozytywny 

Zabezpieczenie przeciw emisji zanieczyszczonego powietrza Pozytywny 

 
 

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. 
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                                                                                                                   podpis osoby upoważnionej 

 


