
KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

0025/LI/B 
1. Producent wyrobu budowlanego/adres zakładu 

LIVENO POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Piaskowa 9B; 09-100 Płońsk; Polska 

 

2. Nazwa wyrobu Seria – model 

Baterie mechaniczne Seria OCEAN 
 

Model Nazwa  Klasyfikacja 
statystyczna 

Deklarowane cechy 
techniczne 

ARM-OCEAN-2 Bateria mechaniczna dla wanny/prysznica, na powierzchnie 

pionowe, dwuotworowa z korpusem widocznym, z 

przełącznikiem wanna/prysznic, ze stałą wylewką  

29.13.12-33.31 Grupa akustyczna: II 

Klasa przepływu: C B 

ARM- OCEAN -3 Bateria mechaniczna zlewozmywakowa na powierzchnie 

pionowe, dwuotworowa z korpusem widocznym, z ruchomą 

wylewką 

29.13.12-33.21 Grupa akustyczna: II  

Klasa przepływu: C 

ARM- OCEAN -3A Bateria mechaniczna umywalkowa na powierzchnie pionowe, 

dwuotworowa z korpusem widocznym, z ruchomą wylewką 

29.13.12-33.21 Grupa akustyczna: II  

Klasa przepływu: C 

ARM- OCEAN -4 Bateria mechaniczna prysznicowa  dwuotworowa na 

powierzchnie pionowe z korpusem widocznym, bez wylewki 

29.13.12-33.41 Grupa akustyczna: II 

Klasa przepływu: B 

ARM- OCEAN -5 Bateria mechaniczna zlewozmywakowa na powierzchnie 

poziome, jednootworowa z korpusem widocznym, z wylewką 

ruchomą  

29.13.12-33.21 Grupa akustyczna: II  

Klasa przepływu: C 

ARM- OCEAN -5A Bateria mechaniczna zlewozmywakowa na powierzchnie 

poziome, jednootworowa z korpusem widocznym, z wylewką 

ruchomą  

29.13.12-33.21 Grupa akustyczna: II  

Klasa przepływu: C 

ARM- OCEAN -6 Bateria mechaniczna umywalkowa na powierzchnie poziome 

jednootworowa z korpusem widocznym, ze stałą wylewką 

29.13.12-33.11 Grupa akustyczna: II 

Klasa przepływu: C 

 

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego 

Armatura, która za pomocą elementu regulacji umożliwia zmieszanie wody zimnej i gorącej od 
położenia "tylko woda zimna" do pozycji "tylko woda gorąca" jak też pozwala na ustalenie przepływu 
zmieszanej wody od położenia "brak przepływu do położenia "przepływ maksymalny" za pomocą tego 

samego lub innego elementu regulacji. 
Max ciśnienie 1 MPa (10 bar), max temp 90  ͦC 

Wyposażenie przyborów sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących higienie (toalety, 
łazienki, kuchnie) 

4. Specyfikacja techniczna 

 

EN 817:2008 – Armatura sanitarna (PN 10) – Ogólne wymagania techniczne 
 

5. Nazwa i numer akredytowanego laboratorium oraz numer raportu z badań typu  

Nie dotyczy 
 

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w 

pkt 4 

W imieniu Producenta: 

 

Mariusz Rotuski 

Płońsk. 13.05.2019 
Aktualizacja z 26.11.2017 


