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Această broșură conţine informaţii de bază despre Marcajul CE 
precum și informaţii introductive despre reglementările 
cu privire la produsele din domeniul construcţiilor, 
pentru clienţii VELUX. Informaţiile au fost simplificate pentru 
a oferi o imagine de ansalmblu succintă. Compania VELUX
este încântată să furnizeze orice altă informaţie necesară.  



Producătorii sunt responsabili pentru marcajul CE,
pentru acurateţea informaţiilor care însoţesc marcajul CE 
și pentru asigurarea calităţii unitare în baza controlului
de producţie intern. Fabricile VELUX sunt certificate ISO 9001;
de exemplu controlul se realizează în conformitate cu 
standardele internaţionale, fiind supervizat de 
instituţii independente din exterior.

 

 

Marcajul CE şi informaţiile care îl însoţesc pot fi găsite 
pe fereastră, pe ambalaj, în broşuri. Ferestrele VELUX 
vor avea marcajul CE pe plăcuţa de identificare care conţine 
informaţii pentru comandarea accesoriilor, precum şi
informaţii interne despre producţia produsului VELUX.
Documentaţia CE în acord cu CPD are forma unei 
Declaraţii de Conformitate, împreună cu Fișa de
Identificare a Caracteristicilor de Performaţă (CPIP).

 

Documentaţia CE în acord cu CPR se găsește sub
forma unei Declaraţii de Performanţă (DoP).
Documentaţia CE este disponibilă pe site-ul
www.velux.com și pe site-u www.velux.ro.

 

 

Autorităţile naţionale supervizează ca proprietăţile 
produselor sunt afirmaţii testate şi adevărate.
VELUX controlează proprietăţile produselor prin 
intermediul propriilor laboratoare de testare și prin
intermediul unor instituţii independente, acreditate.

Marcajul CE în acord cu CPR se introduce
începând cu cel târziu 1 iulie 2013.

 Produsele VELUX sunt produse de calitate 
cu sau fără Marcaj CE iar VELUX va implementa
Marcajul CE pe toate modelele de ferestre de 
mansardă pe parcursul perioadei de tranziţie.

 

Marcajul CE înscripţionat pe un produs reprezintă  
declaraţia producătorului conform căreia produsul 
este fabricat conform unuia sau mai multor 
standarde europene dezvoltate de către Comisia 
Europeană pentru Standardizare (CEN), sub 
mandat de la Uniunea Europeană.

În cazul ferestrelor de mansardă, Standardul
European pentru produs care se aplică este 
EN 14351-1. Acest standard prescrie cum se 
determină anumite valori sau caracteristici 
esenţiale ale produsului (ca de exemplu 
valoarea u), le afirmă și le controlează. 

 

Grupul VELUX a jucat un rol activ în activitatea 
de standardizare pentru mulţi ani. Aceasta 
înseamnă că VELUX cunoaşte în detaliu aceste
standarde precum şi cerinţele acestora.

Marcajul CE nu conţine informaţii referitoare 
la calitatea ferestrelor de mansardă. De aceea,
legislaţia naţională din domeniu care stipulează 
proprietăţile ferestrelor, precum valoarea 
coeficientului de transfer termic, va continua să
fie aplicată. Aceasta înseamnă că marcajul CE 
trebuie să fie însoţit de informaţii despre caracte-
risticile ferestrelor de mansardă, precum
coeficientul 

 

Uw = 1.3 W/(m2K).

Produsele VELUX sunt în sine o reasigurare că
sunt în conformitate cu legislaţia naţională relevantă.

Marcajul CE pentru produsele din domeniul 
construcţiilor certifică acordul cu Directiva Produselor
din Construcţii (CPD) sau cu Reglementarea Produselor 
din Construcţii (CPR). Împreună cu mai multe alte direc-
tive, CPD și CPR ajută la realizarea unei pieţe unice 
europene prin stabilirea standardelor care înlătură
barierele tehnologice în ceea ce privește comerţul în
Uniunea Europeană, de exemplu folosirea obligatorie
a testelor standard naţionale. VELUX vine în întâm-
pinarea tuturor eforturilor pentru a ajuta consumatorii 
să compare caracteristicile și performanţele ferestrelor
de mansardă plecând de la o bază egală.
 

 

 

Ce înseamnă 
marcajul CE?

De ce este necesar
marcajul CE? 

Cine este responsabil 
pentru marcajul CE 
al produselor?

Unde se găsește 
marcajul CE?

Cine supervizează?

Când va fi introdus 
marcajul CE în 
acord cu CPR?
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