
 

DECLARATIE DE CONFORMITATE 

 Subsemnata DEVOREX S.A., din Bulgaria, judetul Plovdiv, Branipole 4109, vecinatatea Chiirite 
020G, C.U.I. 202826557, reprezentata prin CEO Dariusz Szlezak, declara pe propria raspundere ca 
produsul: 
 

Sistem pentru colectarea apei de ploaie de pe acoperis “PRIME”  
Jgheaburi, Burlane si Fi nguri 

 
produs de Gamrat S.A. Str. Mickiewicza 108, 38-200 Jaslo, la care face referire prezenta declara e, se 
produce in condi ile sistemului de control al produc ei implementat si intr nut de producator si este in 
conformitate cu urmatoarea specifica e tehnice:  
 

RT ITB - 1202/2010 Recomandare tehnica pentru “Seria de elemente ale 
Sistemului Pluvial Gamrat Magnat” 

 
Conformitatea este evaluata conform Ordonantei privind cerintele esen ale in construc i si evaluarea 
conformita i produselor pentru construc i (Sistemul 4).  Aceasta declara e se emite in baza proceselor 
verbale pentru testarea ini ala a pului (ITT) conform tabelului anexat ca Anexa nr.1, pe partea verso a 
prezentei declara i. 
 
Proiectarea, respec ve executarea prin folosirea instala ilor Sistemului pentru colectarea si evacuarea 
apei de pe acoperis “PRIME”, se efectueaza conform cerintelor EN 12056-3:2000 “Sisteme de canalizare 
gravita onale in cladiri – Partea 3: Evacuarea apei de pe acoperisuri, proiectare si dimensionare”, cu 
respectarea stricta a instruc unilor din Manualul de instalare a sistemului “PRIME al companiei DEVOREX 
S.A., precum si al tuturor normelor aplicabile in costruc i si al documentelor norma ve. 
 
 
 
 
 
 
 

Dariusz Szlezak    
CEO     

Noiembrie 2013 

 



 
 

Anexa Nr.1 
parte din 

Declar a de Conformitate 
 
 
Testare ini ala a: 

 
Sistemului pentru colectarea apei de ploaie de pe acoperis “PRIME” 

Jgheaburi, Burlane si Fi nguri 
 

 
si evaluarea conformita i produselor la normele aplicabile a fost efectuata de producator cu 
echipamentul de laborator necesar / personal calificat , conform: 
 

RT ITB - 
1202/2010 

Recomandare tehnica pentru “Seria de elemente ale 
Sistemului Pluvial Gamrat Magnat” 

 
si a rapoartelor de testare, dupa cum urmeaza: 
 

Nr: Date: Emitent: 
TR 01 16 Septembrie 2013 Devorex Ltd. 
TR 02 16 Septembrie 2013 Devorex Ltd. 
TR 03 16 Septembrie 2013 Devorex Ltd. 
TR 04 16 Septembrie 2013 Devorex Ltd. 
TR 05 16 Septembrie 2013 Devorex Ltd. 
TR 06 16 Septembrie 2013 Devorex Ltd. 
TR 07 16 Septembrie 2013 Devorex Ltd. 
TR 08 16 Septembrie 2013 Devorex Ltd. 

 
 
 
 
 

Dariusz Szlezak    
CEO     

Noiembrie 2013 


