
 
 

 
CERSANIT S.A. 

25-323 Kielce, Al. Solidarności 36 
tel.: + 48 /41/ 315 80 04 
fax: + 48 /41/ 315 80 06 

 
www.cersanit.com 

 

 
CUI 564-000-16-66 
Regon 110011180 

 
Cont Bancar: 

Bank Pekao S.A. 
80 1240 5497 1111 0000 5000 4322 

 
Tribunalul Regional din Kielce 

Secţia Economică X 
din Registrul Juridic Naţional 

KRS 0000081341 
Valoarea capitalului social al societăţii: 

81.144.015,90 zloţi polonezi, vărsat în întregime 

 

DECLARAŢIE NAŢIONALĂ DE PERFORMANŢĂ  

  nr. 12/B/AS/CSE/01 
1. Numele şi denumirea comercială a produsului de construcţii: Baterii termostatice (PN 10) - în conformitate cu „Anexa 1”. 
2. Marcare tip de produs pentru construcții: S951-XXX, S952-XXX (produse codificate S951-XXX, S952-XXX). 
3. Utilizare sau utilizări preconizate : pentru montaj în instalaţiile de apă din clădirile de locuit, industriale, pentru sistemul sanitar, clădirile 

de utilitate publică sau unităţile prestatoare de servicii 
4. Producătorul produsului pentru construcţii:   CERSANIT S.A.  AL. Solidarności 36  25-323 Kielce.                                                 

5. Numele şi adresa reprezentantului autorizat, în cazul în care a fost desemnat- nu este cazul. 

6. Sistemul naţional utilizat pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei: Sistemul de evaluare IV. 

7. Specificaţie tehnică naţională: 

a) Standardul Polonez al produsului: PN-EN 1111:2017-09  – Armatură Sanitară. Baterii termostatice (PN10)- Cerinţe    tehnice generale. 
 

Numele unităţii acreditate de certificare, numărul de acreditare şi numărul certificatului naţional sau numele 
laboratorului/laboratoarelor acreditate şi numărul de acreditare- nu este cazul.  

b) Evaluare tehnică naţională – nu este cazul. 

Unitate de evaluare tehnică/Unitatea naţională de evaluare tehnică :nu este cazul.  
Numele unităţii acreditate de certificare, numărul de acreditare şi numărul certificatului: nu este cazul. 

 
8. Performanţă declarată: 
 

 

 

 

 

 

 

9. Performanţele sus-definite ale produsului sunt conforme cu toate performanţele declarate la punctul 7. Prezenta declaraţie naţională de 

performanţă este emisă în conformitate cu legea din data de 16 aprilie 2004 cu privire la produsele pentru construcţii, pe răspunderea 

proprie a producătorului. 

 

În numele producătorului a semnat: 

 

 

                       Łukasz Zaborowicz 
Kielce 25.01.2021r                                                                                                               Quality Director 
 

.......................................................................                                                                        .....................................................................  
             (locul şi data emiterii  )                                                                                                                              (semnătură) 

 

Caracteristicile principale ale produsului 
pentru construcţii  

Performanţă 

Baterii  termostatice   

Presiune maximă  Îndeplineşte 

Rezistenţă hidraulică  Îndeplineşte 

Etanşeitate    Îndeplineşte 

Durabilitate  Îndeplineşte 

Clasa acustică  II  

Clasa de debit  pe carcasa bateriei   

Dimensiuni de racordare  Îndeplineşte 


