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This folder provides background information about CE marking for 
VELUX customers. The information given here has been simplifi ed 
to some extent in order to provide a quick overview. VELUX will 
naturally always be happy to provide any additional information 
required.

Ez a kiadvány a CE jelöléssel kapcsolatos háttérinformációkat 
tartalmazza a VELUX vásárlói számára. A CE jelöléssel kap-
csolatos információkat bizonyos fokig leegyszerűsítettük annak 
érdekében, hogy egy rövid áttekintést nyújthassunk. Amennyiben 
további kérdései lennének a témával kapcsolatban, a VELUX 
munkatársai készségesen állnak rendelkezésére.



CE marking on a roof window is the manufacturer’s 
declaration that the product conforms with the 
essential requirements of the relevant European 
health, safety and environmental protection legis-
lation. In the case of roof windows, it shows that 
the European Product Standard EN 14351-1 has 
been used to determine, declare and control 
important properties such as e.g. the U-value. 
This standard is defi ned by CEN, the European 
Committee for Standardisation, as part of the EU 
policy of establishing pan-European standards for 
implementation in the EU market.
VELUX has played an active role in European stan-
dardisation work for many years. This means that 
VELUX has in-depth knowledge of the standards 
and their requirements..

CE marking says nothing about the quality of the 
window itself. National building requirements 
stipulating window properties such as the U-value 
will continue to apply. This means that CE marking 
must be accompanied by information about 
window properties, e.g. U = 1.8 W/(m²K), and the 
name of the manufacturer or brand.
VELUX products are in themselves a reassurance 
of practical compliance with relevant national 
legislation.

CE marking of construction materials documents 
compliance with the Construction Products Direc-
tive (CPD), which is eff ective in all of Europe. 
Together with many other directives, the CPD helps 
to realise the European single market by setting 
standards that promote free trade within the EU.
VELUX welcomes all eff orts to help consumers 
compare roof window properties and performance 
on a uniform basis.

What does CE 
marking mean?

Why is CE marking 
necessary?

A tetőtéri ablakokon szereplő CE jelölés a gyártó azon 
nyilatkozatának felel meg, hogy a termék minden te-
kintetben megfelel a vonatkozó európai egészségügyi, 
biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak. A tetőtéri 
ablakok esetében a CE jelölés igazolja, hogy az EN 
14351-1-es Európai Termék Szabvány előírásait követ-
tük olyan fontos terméktulajdonságok meghatározása, 
közlése és ellenőrzése során, mint pl. az U-érték.
Ezt a szabványt a CEN (European Committee for Stan-
darisation: Európai Szabványügyi Bizottság) határozza 
meg, azon európai törekvés jegyében, amely az európai 
uniós piacokon jelen lévő termékek általános érvényű 
és általánosan kötelező szabványait határozza meg. 
A VELUX hosszú éveken át aktív szerepet játszott az 
európai szabványrendszerek kidolgozásában, tehát 
a cégnek átfogó ismeretei és tapasztalai vannak a 
termékeire vonatkozó szabványkövetelményekről és 
azok betartásáról. 

A CE jelölés azonban nem a tetőtéri ablak minőségére 
utal, hiszen az egyes országokban érvényes, az ablakok 
építésére vonatkozó helyi szabályozások (pl. U-érték 
meghatározása) szintén érvényben maradnak. Ez azt 
jelenti, hogy a CE jelölés mellett az ablak tulajdonsága-
ira vonatkozó (pl. U = 1,4 W/(m2K)), valamint a gyártó 
illetve a márka nevére vonatkozó információkat is fel 
kell tüntetni. 
A VELUX termékek már önmagukban garanciát 
nyújtanak arra, hogy a gyártó a termék előállítása 
során minden tekintetben követte a vonatkozó helyi 
szabályozások előírásait. 

A termék összeállítására vontakozó CE jelölés a CPD 
(Építési Termék Direktíva) rendelkezései betartását 
tanúsítja, amely egész Európában érvényes, és kötelező 
érvényű. A többi vonatkozó rendelkezéssel együtt a 
CPD szintén elősegíti az európai egységes piac meg-
teremtését, a szabad piac érvényesülését az európai 
térségben. 
A VELUX minden tőle telhetőt megtesz annak 
érdekében, hogy vásárlóit segítse az általa gyártott 
tetőtéri ablakok tulajdonságainak és teljesítményének 
meghatározásában és megítélésében az univerzális 
szabványok alapján. 

Mit jelent 
a CE jelölés?

Miért szükséges 
a CE jelölés?



Manufacturers implement CE marking. 
They are responsible for ensuring the 
accuracy of the information accompanying 
the CE mark and for ensuring uniform 
quality based on internal production control.
VELUX  factories are ISO 9001 certifi ed, 
documenting uniform product quality 
control standards.

The CE mark and the accompanying 
information can be found on the window, on 
packaging, in brochures, on packing lists etc. 
VELUX windows will be CE marked on the type 
sign, which contains order details for accessories 
as well as internal VELUX product information.

The relevant authority in each European country 
is responsible for verifying that the properties 
of the roof window, such as the U-value, have 
been stated correctly is handled by the authori-
ties in the individual European countries. 
VELUX  will continue to conduct stringent control 
of window properties at its own laboratories and 
via recognised and accredited test institutes in 
addition to control performed by accredited test 
institutes.

Manufacturers are free to introduce CE marking 
over a transition period of 2 years starting 
on January 1, 2007. At the end of this period, 
CE marking will be mandatory for all windows.
VELUX roof window quality already complies with 
the appropriate CE marking standards. VELUX will 
introduce CE marking on all roof windows as quick-
ly as is practical during the period.

Who is responsible 
for CE marking 
products?

Where should you 
look for the CE mark?

Who supervises?

When will CE marking 
for roof windows 
be introduced?

A termékek gyártói kötelesek CE jelöléssel ellátni ter-
mékeiket. Felelősek továbbá a CE jelöléssel kapcsolatos 
információk pontosságáért és belső minőségbiztosítás 
keretében az egységes minőség biztosításáért. 
A VELUX  gyárai ISO 9001 minőségbiztosítási rend-
szerrel működnek, amely által egységes minőségbizto-
sítási rendszer működtetését teszik lehetővé. 

A CE jelölést és az ahhoz tartozó további információ-
kat többek között a tetőtéri ablakon, annak csomago-
lásán, a termékhez tartozó kiadványokon, a használati 
utasításon is megtalálja. 
A VELUX  tetőtéri ablakokat egységes CE jelöléssel 
látjuk el, amely tartalmazza a megrendelt kiegészítő 
termékek rendelési részleteit is, valamint belső VELUX  
termék információkat. 

Minden egyes európai országban az illetékes hatóság 
felelőssége ellenőrizni, hogy a terméken a gyártó által 
tanúsított tulajdonságok és értékek megfelelnek a va-
lóságnak és a vásárló részére szolgáltatott információk 
helyesek. 
A VELUX  továbbra is precíz ellenőrzés alatt tartja 
termékei összeállítási folyamatát laboratóriumaiban, 
és elismert és bejegyzett tesztelő cégek által szintén 
ellenőrizteti és biztosítja termékei állandó és folyama-
tos jó minőségének fenntartását. 

A gyártóknak bármikor jogukban áll termékeik CE 
jelölésének bevezetésére egy 2 éves bevezető időszak 
alatt, 2007. január 1-e óta. A bevezető időszak után 
2009. február 1-jétől a CE jelölés feltüntetése az 
összes ablak vonatkozásában kötelező lesz. 
A VELUX  tetőtéri ablakok minősége már most meg-
felel a CE jelölésre vonatkozó szabványok előírásainak 
és rendelkezéseinek. A VELUX  a kötelező bevezetési 
időszak keretén belül az összes termékére be kívánja 
vezetni a CE jelölést, amilyen gyorsan csak lehet. 

Ki felelős a termékek 
CE jelöléssel való 
ellátásáért?

Hol találja a 
CE jelölést?

Ki felügyeli a CE 
jelöléssel kapcsolatos 
információszolgál-
tatást?

Mikor kerül sor a 
tetőtéri ablakok CE 
jelölésének beveze-
tésére? 
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