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Warszawa, dn. 15.03.20L2 r.

Okno firmy DRUTEX prawidlowe - oiwiadczenie Zwiqzku

W dn. 3.!L.2OLL r. zostafy opublikowane wyniki badania okien PCV

przeprowadzonego przez Instytut Techniki Budowlanej na zlecenie Zwiqzku

Pracodawc6w Prod ucent6w Materiat6w d la Budownictwa'

w grupie badanych okien byfo m. in. okno f irmy DRUTEX, kt6re w8

opublikowanych danych, miato nie spelniai 1 parametru - obciqzenia wiatrem.

Niniejszym o5wiadczam, ie okno dwuskrzydfowe firmy DRUTEX spefnia

wszystkie deklarowane przez producenta parametry.

Bfqd polegaf na uznaniu jako parametr6w deklarowanych przez producenta

danych zawartych w Swiadectwie Kwalifikacyjnym nr 374/2OQ8 (wystawione

przez ITB), a nie, jak byi powinno prawidfowo, Swiadectwie Kwalif ikacyjnym nr

375/2OOB (te2 wystawione przez ITB).

Do powy2szej nieprawidlowoSci doszto w wyniku btqd6w popefnionych przez:

dystrybutora okien DRUTEX, f irmq PHU lmpet (sprzedawcq badanego

okna) - kt6ry przekazal z wyrobem Swiadectwo nr 374/2008,

osobq (pracownika fabryki) umieszczajqcq naklejkq na oknie, w ktorej

treSci sA parametry takie, jak w Swiadectwie nr 374/2008,

pracownika lTB, kt6ry przygotowujqc tabelq o wynikach bada6,

wprowadzif do niej dane pochodzqce ze Swiadectwa nr 37412OO8, nie

czytajqc tre6ci (a tak2e nie patrzqc na rysunek) zawartych w poczqtkowej

czq5ci dokumentu. Z rysunku i tekstu jednoznacznie wynika, 2e

Swiadectwo nr 374/2008 nie mo2e dotyczyi zakupionego do badai okna

dwuskrzydlowego.

Niezale2nie od stopnia przyczynienia siq wy2ej wymienionych os6b do powstania

negatywnej informacji  o wyniku badania okna f irmy DRUTEX, Zwiqzek, kt6ry

upublicznil  otrzymane dane, wyra2a ubolewanie z powodu zaistniatej sytuacji .

Oswiadczam jednoczeSnie, 2e dokonane zostanE

dotyczqcych zakupu wyrob6w i ich badari, aby
zmiany w procedurach

w przyszlych tego tyPu

dziafaniach nie dochodzitq do takich nieprawidtowo6ci.
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Prod ucent6w Materiat6w dla Budownictwa
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