
D E C L A R A Ț I E  D E  C O N F O R M I T A T E

Noi, S.C. Bravo Group '95 Export Import S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Valea Cascadelor nr.24, cu numarul de
înmatriculare  la  Registrul  Comerţului  J40/25078/1994,  asigurăm,  garantăm  şi  declarăm  pe  propria  răspundere  ca
produsele fabricate de către Hansgrohe SE sub numele de marcă HANSGROHE sunt în conformitate cu prevederile
din Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții
cu modificările și completările ulterioare.

         Produsele la care se referă această declaraţie nu pun în pericol viaţa, sănătatea si securitatea muncii, nu produc un
impact negativ asupra mediului şi sunt în conformitate cu standardele și normele europene menționate mai jos.

        Hansgrohe - armături de baie si bucătărie, furtunuri şi pare pentru dus, accesorii de baie

Categoria de
produse

Caracterisitici principale Performanţa Standard

Armături de
baie și

bucătărie,
furtunuri şi
pere pentru

dus,
accesorii de

baie

                  Reglementări tehnice pentru instalaţiile de apă potabilă. corespunzător         DIN 1988
DIN EN 806

Comportamentul la coroziune a materialelor metaliceîn contact cu apa -partea 6: efectele asupra calităţii 
apei potabile.

corespunzător DIN 50930-6

                                                                       Privind armăturile sanitare. corespunzător DIN EN 200

Privind robinetele ajustabile mecanic (monocomandă). corespunzător DIN EN 817

Robinetărie sanitară. Robinetele de amestec cu termostat. Specificații tehnice generale. corespunzător      DIN EN 1111

Robinetărie sanitară. Dușuri pentru instalații sanitare pentru sisteme de alimentare cu apă de tip 1 si tip 1. 
Specificații tehnice generale.

corespunzător      DIN EN 1112

Robinetărie sanitară. Furtunuri flexibile de duș pentru instalații sanitare pentru
sisteme de alimentare cu apă de tip 1 si tip 1. Specificații tehnice generale.

corespunzător       DIN EN 1113

Protecţia împotriva poluării apei potabile în instalaţiile de apă şi cerinţe generale
pentru dispozitivele de prevenire a poluării cauzate de refluxul apei.

corespunzător       DIN EN 1717

Robinetărie sanitară. Robinet sanitar cu deschidere şi închidere electronică. corespunzător     DIN EN 15091

Acustică. Măsurarea în laborator a zgomotului emis de robinetele şi echipamentele
hidraulice utilizate în instalaţiile de distribuţie a apei.

corespunzător    DIN EN ISO
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