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KRAJOWA DEKLARACJA WŁA

nr: MEFA/0
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
 

Elementy systemu MEFA do podwieszania przewodów instalacyjnych:
 - obejmy TALIS (dawniej DELTA), 

- obejmy SIGMA, 
- obejmy TRABANT, 
- obejmy OMNIA MB, 
- obejmy MAXIMA PSM z izolacją tłumi
- obejmy MAXIMA PSM bez izolacji tłumi
- adapter przyłącza do obejmy MAXIMA PSM, OMNIA MB i TRABANT,
- obejmy TITAN HD z izolacją tłumią
- obejmy TITAN HD bez izolacji tłumią
- wieszaki z pręta okrągłego, 
- obejmy FGL, 
- obejmy POLAR PLUS, 
- obejmy HUSKY, 
- obejmy RG80, 
- obejmy RG80s, 
- obejmy VENTUS, 
- obejmy DOPPIO, 
- pętle rurowe S, 
- pętle rurowe SLH, 
- obejmy SP, 
- obejmy SPC HDC, 
- obejmy do kanałów SPIRO, 
- obejmy ze stali nierdzewnej, z izolacj
- obejmy ze stali nierdzewnej, bez izolacji tłumi
- obejmy ze stali nierdzewnej do kanałów „Spiro”, z izolacj

 
Kształt i wymiary elementów MEFA przedstawiono na rysunkach 1
Oceny Technicznej ITB numer ITB
tablicach. 

 
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inn y element umo
budowlanego wymagany zgodnie z art. 11(4):

 
Elementy systemu MEFA do podwieszania przewodów instalacyjnych: numery katalogowe zawarte w 
Katalogu Produktów – Systemy Zamocowa

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastoso wanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, 
zgodnie z obowi ązującą zharmoni

 
Elementy systemu MEFA przeznaczone do podwieszania przewodów instalacyjnych
- wentylacyjnych, 
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KRAJOWA DEKLARACJA WŁA ŚCIWO

UŻYTKOWYCH 
 

r: MEFA/0 1/2021/KOT-2021-1811/2021 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu : 

Elementy systemu MEFA do podwieszania przewodów instalacyjnych: 
 

obejmy MAXIMA PSM z izolacją tłumiącą, 
obejmy MAXIMA PSM bez izolacji tłumiącej, 

cza do obejmy MAXIMA PSM, OMNIA MB i TRABANT, 
ą tłumiącą, 

obejmy TITAN HD bez izolacji tłumiącej, 

ali nierdzewnej, z izolacją tłumiącą, 
obejmy ze stali nierdzewnej, bez izolacji tłumiącej, 
obejmy ze stali nierdzewnej do kanałów „Spiro”, z izolacją akustyczną. 

Kształt i wymiary elementów MEFA przedstawiono na rysunkach 1-25 na stronach od 9 do 41
ITB numer ITB-KOT-2021-1811 wydanie 1 oraz w zamieszczonych przy rysunkach

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inn y element umo żliwiaj ący identyfikacj
budowlanego wymagany zgodnie z art. 11(4):  

wieszania przewodów instalacyjnych: numery katalogowe zawarte w 
Systemy Zamocowań.  

 
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastoso wanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, 

 zharmoni zowaną specyfikacj ą techniczn ą: 

MEFA przeznaczone do podwieszania przewodów instalacyjnych
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ŚCIWOŚCI  

 

na stronach od 9 do 41 Krajowej 
zamieszczonych przy rysunkach 

ący identyfikacj ę wyrobu 

wieszania przewodów instalacyjnych: numery katalogowe zawarte w 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastoso wanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, 

MEFA przeznaczone do podwieszania przewodów instalacyjnych, m.in: 
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- grzewczych, 
- chłodniczych, 
- wodno-kanalizacyjnych, 
- centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego
- tryskaczowych, 
- itp. 

 
4. Nazwa, zastrze żona nazwa handlowa lub zastrze
kontaktowy producenta wymagany zgodnie z art. 11(5) :

 
MEFA Befestigungs und Montagesysteme GmbH
Schiellerstraße 15, D-74635 Kupferzell, Niemcy

 
5. W stosowan ych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowa
pełnomocnictwo obejmuje zadan
 
Nie dotyczy. 

 
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stało
określone w zał ączniku V : 
 
System  3. 

 
7. W przypadku deklaracji wła ściwo
wydana została Europejska Ocena Techniczna:
 
Nie dotyczy. 

 
8. Deklarowane wła ściwo ści u żytkowe,

 
Zgodnie z Tablicami B1, C1, C2 (strony 42
wydanie 1). 

 
9. Właściwo ści u żytkowe wyrobu okre
deklarowanymi w pkt 8. 

 
Niniejsza deklaracja właściwości uż
określonego w pkt 4. 

 
 
 

W imieniu producenta podpisał: 
 
 
 
 
 

 
Stara Iwiczna, 21.05.2021     
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centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego,  

ona nazwa handlowa lub zastrze żony znak towarowy oraz nazwa i adres 
kontaktowy producenta wymagany zgodnie z art. 11(5) : 

MEFA Befestigungs und Montagesysteme GmbH 
74635 Kupferzell, Niemcy 

ych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowa żnionego przedstawiciela, którego 
pełnomocnictwo obejmuje zadan ia okre ślone w art. 12 ust.12: 

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stało ści wła ściwo ści u żytkowych wyrobu budowlanego 

ściwo ści u żytkowych dotycz ącej wyrobu budowlanego, dla którego 
wydana została Europejska Ocena Techniczna:  

ś żytkowe,  m.in. no śność, wymiary, materiał , itp

Zgodnie z Tablicami B1, C1, C2 (strony 42-48 Krajowej Oceny Technicznej numer 

ytkowe wyrobu okre ślone w pkt 1 i 2 s ą zgodne z wła ściwo

ści użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialno
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ony znak towarowy oraz nazwa i adres 

żnionego przedstawiciela, którego 

żytkowych wyrobu budowlanego 

cej wyrobu budowlanego, dla którego 

, itp .: 

numer ITB-KOT-2021/1811 

ściwo ściami u żytkowymi 

ą odpowiedzialność producenta 


