
DEKLARACJA ZGODNO ŚCI WE nr   02/2012 
EC DECLARATION OF CONFORMITY 

 

Zgodnie z postanowieniami Dyrektyw(y) WE, ni żej wymieniony producent deklaruje na 
własn ą odpowiedzialno ść, że niżej wymieniony wyrób: 
According to the prescription of the EC Directive(s), with this document the manufacture indicated hereinafter 
declare on his own responsibility that the product indicated below: 
 

PRODUCENT / MANUFACTURER:               Profile VOX Sp. z o. o. Sp. K. 

ADRES / ADDRESS:                               ul. Gdy ńska 143, 62-004 Czerwonak  Poland 

NAZWA WYROBU  / PRODUCT NAME:        Izzi i  Magnum 
 
System listew cokołowych (przypodłogowych) z PVC, izolacyjny, o średniej odporności na uderzenia, 
nierozprzestrzeniający ognia, z możliwością umieszczanie wewnątrz przewodów elektrycznych 
niskonapięciowych.  
Zastosowanie: do podłóg wykonanych z: materiałów drewnianych i drewnopochodnych, laminowanych 
paneli podłogowych oraz pokrytych wykładzinami dywanowymi, z PVC, a także wykończonych płytkami.   
 
PVC skirting board, insulation, with an average resistance to shock, non- spreading fire, with the possibility of placing 
low-voltage electrical wires inside.  
Application: floors made from wood and wood-based materials, laminate flooring and/or covered with fitted carpet, PVC 
lining and tiles. 
 

Znak towarowy  / Trade mark:                  Izzi i  Magnum 

Typ:                                                CTS 241 

Parametry  / Ratings:                                 5º ÷ 60ºC; IP20  
 

jest zgodny z postanowieniami ni żej wymienionej Dyrektywy WE (ł ącznie ze wszystkimi maj ącymi 
zastosowanie zmianami): 
is in conformity with the provisions of the following EC Directive(s) (including all applicable amendments): 
 

      Dyrektywa Niskiego Napi ęcia 2006/95/EC  
       Low Voltage Directive 2006/95/EC 

 
oraz, że niżej wymienione normy i/lub specyfikacje techniczne: 
and that the following standard(s) and/or technical specification(s): 

 
PN-EN 50085-2-1:2008  PN-EN 50085-1:2010 

 
zastosowano przy ocenie zgodno ści:                system 4 
have been applied in conformity assessment  

 
 

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym na wyrób naniesi ono oznaczenie CE :    12 
(jeśli deklarowana jest zgodno ść z postanowieniami dyrektywy Niskiego Napi ęcia 2006/95/EC) 
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed on the product: 
(when compliance with the provisions of the Low Voltage directive 2006/95/EC is declared) 

 
        ........................................................ 
         Podpis  / Signature 
 

Anna Borowska Kierownik Zakładowej Kontroli Produkcji / FPC Manager 
.............................................................................................................................. 

Nazwisko i stanowisko sygnatariusza reprezentuj ącego producenta  
Name and function of the signatory empowered to bind the manufacturer  

 

Czerwonak, 01.06.2012 
........................................................................................................... 

Miejsce i data wystawienia  
Place and date of issue 


