
 

 
Aktualizacja w sprawie rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych (CPR) i 

oznakowania CE łączników Conex Bӓnninger 

Rozporządzenie dotyczące wyrobów budowlanych (CPR) wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 r., 

zastępując wcześniejszą dyrektywę w sprawie wyrobów budowlanych (CPD). Od tego dnia, producenci 

wszystkich produktów budowlanych, które są objęte zharmonizowanymi normami europejskimi (hEN’s) lub 

europejską oceną techniczną (ETA), są zobowiązani umieszczać oznakowanie CE (Conformite Européene) 

na swoich wyrobach oraz przedstawić deklarację właściwości użytkowych (DoP) określającą właściwości 

działania wyrobu. 

Obecnie produkty pod marką IBP Group Conex Bӓnninger nie są objęte zharmonizowanymi normami 

europejskimi (hEN’s) lub europejską oceną techniczną (ETA), więc nie istnieje wymóg stosowania 

oznakowania CE. Rozpoczęto jednak proces zmiany standardów w przypadku istotnych części łączników 

objętych standardem EN1254 na zharmonizowane normy europejskie (hEN’s). Kiedy proces ten zostanie 

zakończony, grupa IBP będzie w pełni spełniać powyższe wymogi.  

Możemy zapewnić naszych klientów, że jesteśmy przygotowani na tę istotną zmianę przepisów prawa. 

Produkty Conex Bӓnninger będą w pełni spełniać wymogi w momencie gdy zharmonizowane wymogi staną 

się dostępne. Firma IBP będzie na bieżąco udzielała informacji dotyczących etapów wdrażania 

zharmonizowanych norm europejskich (hEN’s). 

Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z Działem Technicznym Grupy IBP pod numerem 

telefonu 0044 (0) 121 557 2831 lub pisząc na adres technical@ibpgroup.com, a także odwiedzając stronę 

internetową www.ibpgroup.com lub w lokalnym oddziale firmy. 

Wielka Brytania i inne kraje: 0044 (0)121 557 2831     www.ibpconex.com 

Hiszpania i Francja: 0034 9574696 622        www.atcosa.com 

Niemcy i Europa Centralna: 0049-(0) 6403-7785-0     www.baenninger.info/ 

Polska i Europa Wschodnia: 0048 723210270   www.ibpgroup.com.pl 

Włochy: 0039-0521-249060    www.ibpbanningeritalia.it/ 

 

Glosariusz: 

CPR – rozporządzenie dotyczące wyrobów budowlanych (Construction Products Regulation) 

CPD – dyrektywa w sprawie wyrobów budowlanych (Construction Product Directive) 

CE – zgodność europejska (Conformite Européene) 

hEN’s – zharmonizowane normy europejskie (Harmonised European Standard) 

ETA – europejska ocena techniczna (European Technical Assessment) 

DOP – deklaracja właściwości użytkowych (Declaration of Performance) 
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Przydatne Linki: 

http://www.bmf.org.uk/resources/2013/05/w97dc5hl.pdf 

http://www.bmf.org.uk/resources/2013/05/rECmMBkO.pdf 

http://www.bsigroup.com/Documents/constructiion-products-regulations-guidance.pdf  
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