
Prohlášení o shodě

GROHE
~ --.:.---
ENJOV WATER$

Ve vyhlášce Spolkové republiky Neměcko o Obecných podmínkách dodávky vody (TrinkwW-2001) je uvedeno,
že lze používat pouze materiály a zařízení, jejichž kvalita odpovídá technickým předpisům. Platné technické
předpisy pro sanitární armatury jsou:

• DIN 1988
• DIN50930-6

• DIN EN 200
• DIN EN 816
• DIN EN 817
• DIN EN 1717

• DIN EN ISO 3822
• Doporučení KTW

- Technická pravidla pro instalaci pitné vody (TRWI)
- Koroze materiálů - koroze kovoých materiálů při korozním zatížení vodou uvnitř
potrubí, nádrží a přístrojů - část 6: Vliv složení pitné vody

- Zdravotnětechnické armatury
- Samočinné uzavírací armatury
- mechanické směšovací baterie Oednoúrovňové směšovače)
- ochrana pitné vody před znečištěním ve vodovodních instalacích a obecné
požadavky na zařízení na ochranu před znečištěním zpětným proudem

- Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů
- Kunststoff - Trinkwassererempfehlungen des Bundesgesundheitsamtes
(Plasty-Pitná voda Doporučení pro federální zdravotnické úřady)

• Pracovní zprávy připravené .Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches" (Německá technická a
vědecká společnost pro plyn a vodu) DVGW pro konstrukci a provoz bezpečných instalací pro ochranu
pitné vody.

Tímto prohlašujeme, že armatury od společnosti Grohe byly vyvinuty a vyrobeny v souladu s technickými
předpisy. Důkazy jsou poskytnuty kontrolními zprávami a/nebo certifikáty uznávaných kontrolních a certifikačních
autorit (DVGW, KTW, LGA, atd.).

Výrobní závody společnosti Grohe, jsou kontrolovány externími audity, které provádí nezávislí a neutrální
kontroloři.

Používání produktů společnosti Grohe, které jsou certifikovány DIN DVGW zaručuje dodavateli / technikům,
komunálním službám a úředním znalcům, že jsou splněny požadavky zákonů a národních předpisů.
V případě použití podle návodu používání armatur od společnosti Grohe ve vodovodních instalacích může být
považováno za bezpečné.
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