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DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE
drabiny ewakuacyjne

70 cm

110 cm

Hermann
ul.Słoneczna 24
66-300 Międzyrzecz
tel/fax 957411627

Firma Hermann deklaruje z pełną odpowiedzialnością ,że produkowane
drabiny ewakuacyjne są zgodne z następująca dyrektywą:
PN- EN 131-2
PN- EN ISO 14122-2
DIN 18799-1
Potwierdzeniem tego jest znak

umieszczony na urządzeniach.

KARTA GWARANCYJNA
200 cm

Nazwa / typ

DRABINA EWAKUACYJNA

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży . Przed przystąpieniem do eksploatacji , użytkownik powinien
dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zgodnie z nią eksploatować silos oraz urządzenia do załadunku / rozładunku . W przypadku
stwierdzenia nieprzestrzegania przez użytkownika warunków zawartych w instrukcji obsługi , następuje cofnięcie gwarancji . W okresie
gwarancji usterki w działaniu urządzenia wynikłe z winy producenta są usuwane bezpłatnie w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia
reklamacji .
Naprawy gwarancyjne wykonuje producent i do niego należy zgłaszać reklamacje .
Warunki ważności gwarancji:

m

50 c

-

właściwe zamocwanie drabiny do budynku zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

--

gwarancją nie są objęte uszkodzenia powłoki malarskiej malowanych proszkowo elementów

-

gwarancja traci ważność w przypadku nieprzestrzegania warunków zawartych w instrukcji obsługi
,uszkodzeń mechanicznych spowodowanych z winy nabywcy

Marek Zientecki
Międzyrzecz
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EN 131
Norm
CERTYFIKAT
drabiny ewakuacyjne
Hermann
ul.Słoneczna 24
66-300 Międzyrzecz
tel/fax 957411627

Firma Hermann deklaruje z pełną odpowiedzialnością ,że produkowane przez nas
drabiny ewakuacyjne prosiadają certyﬁkat potwierdzający zgodność z EN 131 :

Potwierdzeniem tego jest naklejka umieszczona na produckie.

110 cm

70 cm
Wejście na dach

Osobom nieupoważnionym
wstęp wzbroniony

Zagrożenie upadkiem
z wysokości

Odzież ochronna

200 cm

A
Drabina ewakuacyjna
PN-EN 131-2
PN-EN ISO 14122-4

Szerokość szczebli = 50 cm
Kosz ochronny > 3m
Obręcz kosza = 70 cm
Uchwyty > 16 cm
max 180 kg

EN 131
Norm

m
50 c
długość drabiny = wysokość budynku
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