
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 Grohe Water Technology Ag & Co. Kg sub numele de marcă GROHE 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.

Grohe – obiecte sanitare

Caracteristici esentiale Performanta Specificatii tehnice armonizate

Capacitate de tragere a apei Promovat

EN 14055:2010

Etanseitate la apa (EA) Promovat

Fiabilitatea valvei (FV) Promovat

Nivel de zgomot (NZ) Promovat

Durabilitate (DA) Promovat

Grohe – armături și instalații

DIN 1988          Reglementări tehnice pentru instalaţii de apă potabilă
DIN 50930-6     Privind  comportamentul  la  coroziune  a  materialelor  metalice  în  contact  cu  apa  -  Partea  6:

Efectele asupra calităţii apei potabile.
DIN EN 200      Privind armaturile sanitare.
DIN EN 816      Privind armaturile cu inchidere automata.
DIN EN 817      Privind mixerele ajustabile mecanic (monocomanda).
DIN EN 1717    Privind protecţia împotriva poluării apei potabile în instalaţiile de apă şi cerinţe   

generale pentru dispozitivele de protecţie împotriva poluării cauzate de refluxul apei.
DIN EN ISO 3822 Privind testele de laborator cu referire la emisiile de zgomot de la accesorii şi echipamente 

utilizate în instalaţii de alimentare cu apă.

Grohe – module de montaj   și susținere obiecte sanitare

DIN 19542 Privind volumul de  apă pentru spălarea vasului de wc, 
timpul de umplere completă, timpul de reumplere

DIN 19542, EN 997 Privind rezistența la presiunea hidraulică 
DIN 4109-1, 
DIN 4109-2

Privind nivelul de zgomot
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