
 
 

 

 

 

A gyártó, a Kuma Romania SRL, nyilatkozik, hogy a jelen dokumentumban leírt termékek mindegyikét 

a 14688-2007 szabványnak megfelelően tesztelték és azok a KUMA irányadó gyártási folyamatainak megfelelnek. 

Számla száma: ___________________ / Dátum __________________  

TERMÉK MEGNEVEZÉSE: STANDARD MOSDÓKAGYLÓK 
SPECIÁLIS MOSDÓKAGYLÓK 

FÜRDŐKÁDAK/ZUHANYKÁDAK/ZUHANYTÁLCÁK 

FÜRDŐTÁLCÁK 

Mérettűrések: (-3) - (+ 5) mm 
 

VÉDJEGY KUMA RECTOR 
 

KUMA ANYAGOK: 

KUMA márvány 
KUMA matt Gránit - matt felülettel (márványkompozit 
természetes gránitszemcsékkel) 
KUMA matt Granulon - matt felülettel (márványkompozit 
poliészter szemcsékkel) 
Terasso, Terasso Pearl® - matt felülettel (márvány és 
gyöngyház darabokkal) 
Graphalit®, Graphalit Quarz® és Graphalit üveggel® 
 matt felülettel (márványkompozit kvarccal vagy üveggel 
keverve) 
Grasolit® - matt felülettel (természetes ásványok, kvarc és 
márvány speciális poliészter szemcsékkel keverve) 

RECTOR® anyag - tömör lap 

A bemutatott színmintákhoz képest a késztermék eltérő színárnyalatú 

lehet. A színskála sötét tartományában lévő színek és minden sötét 

anyag esetében: a felületen fehér foltok találhatók és a felületeket 

körültekintőbben kell karbantartani, mivel a por, karcolások, 

szennyeződések és a napi használatnyomai jobban láthatók. 

AZ ADOTT ANYAGOBÓL KÉSZÜLT VIZSGÁLT TERMÉK 

Mosdók az EN 14688-2007 szabvány szerint 
Mosdók az EN 14688-2007 szabvány szerint 

Mosdók az EN 14688-2007 szabvány szerint 

Mosdók az EN 14688-2007 szabvány szerint 

Mosdók az EN 14688-2007 szabvány szerint 

Nem történt vizsgálat - a felelősséget a gyártó vállalja 

Nem történt vizsgálat - a felelősséget a gyártó vállalja 

 

GARANCIA*   

 A leszállítástól számított 5 év, a mellékelt 
használati és karbantartás utasítások betartása mellett. * a garanciális feltételek a hátoldalon találhatók. 

  

 

A termékeket és teljesítményüket a 4. oldalon csatolt EN 14688-2007 szabvány szerint tesztelték. 

 A megfelelőséget tanúsító 

testület neve és címe: 

- Megfelelőségi tanúsítvány száma és érvényessége: 

 A tanúsító laboratórium neve és címe: 

 A belső laboratórium neve és címe: 
 A CE jelölésre jogosult gyártó: 

SC SRAC CERT SRL Bukarest / RO 

652/19.12.2012 / 18.12.2015 

ICECON-Bukarest RO 

KUMA PRODUKTER A/S DANMARK és KUMA ROMANIA 

KUMA ROMANIA-107050-Stupini Str. F.N. 

 

 

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT AZ EN 14688-2007 SZABVÁNY SZERINT 
MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 652/2012.12.19. 

SZAVATOSSÁG ÉS MINŐSÉGTANÚSÍTVÁNY 

Szerződéses forgalmazó bemutatótermek részére, a márkavédjegyekre vonatkozó EU szabványok szerint 

Szerződéses javítóvállalat: KUMA Romania SRL / Banesti - Prahova, Str. Stupini, f.n.  

KUMA ROMANIA SRL Vevő 
Hans Christiansen 

Ügyvezető igazgató 
 


