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DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE nr E/02/2019 
DECLARATIE DE CONFORMITATE CE nr.  E/02/2019 

Zgodnie z postanowieniami Dyrektyw(y) WE, niżej wymieniony producent deklaruje na 
własną odpowiedzialnoźć, że niżej wymieniony wyrób: 

Conform prescripției directivei (directivelor) CE, cu acest document, producătorul indicat în continuare declară pe 
propria răspundere că produsul indicat mai jos: 

PRODUCENT / PRODUCATOR: Profile VOX Sp. z o. o. Sp. K. 

ADRES / ADRESA: ul. Gdyńska 143, 62-004 Czerwonak, Poland 
NAZWA WYROBU I DENUMIRE PRODUS: ESTILO 

 
System listew instalacyjnych, otwieranych, montowanych na ścianach i wspartych o podłogi, o 
małej odporności na uderzenia 2J, rozprzestrzeniające plomień, wraz z osprzgtem. 
Sistem de plinte pentru instalații, închise, pentru podea, izolante, cu rezistență la lovire 2J, neignifuge, inclusiv 
accesorii. 

 
Zastosowanie: do podłóg wykonanych z: materiałów drewnianych i drewnopochodnych, laminowanych 
paneli podłogowych oraz pokrytych wykładzinami dywanowymi, z PVC, a także wykończonych płytkami. 
Aplicatii: podele din lemn și materiale pe bază de lemn, podele laminate și / sau acoperite cu covor, căptușeală 
din PVC și dal/ placi ceramice. 

 

Znak towarowy I Marca: 
Typ: 

ESTILO 
Seria ESTILO z blokiem uniwersalnym 

                Cu accesoriu “bloc universal” 

E1-7XX gdzie xx - nr koloru / xx – reprezinta cod culoare

Parametry I 
Parametri: 

klasyfikacja temperaturowa 
clasificarea temperaturii 
odporność na udarzenia 
rezistenta la impact 
kod IP 
IP code 

-5 •C + +60°C 

2J 

IP 20 

jest zgodny z postanowieniami niżej wymienionej Dyrektywy WE (łącznie ze wszystkimi mającymi 
zastosowanie zmianami): 
este în conformitate cu dispozițiile următoarei directive CE (inclusiv toate modificările aplicabile): 

Dyrektywa Niskiego Napięcia 2006/95/EC 
Directiva de Joasa Tensiune 2006/95/EC 

 
oraz, że niżej wymienione normy i/lub specyfikacje techniczne: 
si cu urmatoarele standard si/sau specificatii tehnice: 

PN-EN 50085-2-1:2011+A1:2011; PN-EN 50085-1:2010+A1:2013 

zastosowano przy ocenie zgodności: system 4 
au fost applicate in evaluarea conformitatii: 

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym na wyrób naniesiono oznaczenie CE:  16 
Ultimele doua cifre ale anului in care marcajul CE a fost aplicat pe produs: 16 

 

W imieniu producenta podpisał 

Semnat pentru si in numele producatorului 
de: 

 
Profile Vox  sp. z o.o. Sp. k. 
PL-62-004 CZERWORAK,   1. Gdyćsta 143 
te). +48 6181a-0a-11, lat +48 61 8J2-06 61 
NIP 7772 7’760 7, REGON 63459 ł 88 ł 

 

Czerwonak, 27.06.2019 

Miejsce i data wystawienia 
Data si locul 

 

 
CZŁONEK ZARZĄDU 

 
 
 

Nazwisko, stanowisko i odpis osoby upoważnionej 
 

Numele, funcția și semnătura persoanei autorizate 
 

http://www.profile.vox.pt/

