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DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE  Nr _______________ 
DECLARATION OF CONFORMITY CE 

 
 
 

My, niżej podpisany producent  
We undersigned producer 
 

nazwa producenta / name of the producer :  CICE INDUSTRIE 

adres / adress :      2 RUE DE LUCELLE - BP 71 , 68302 SAINT-LOUIS CEDEX , FRANCE 
 

oraz wymieniony poniżej upełnomocniony przedstawiciel reprezentujący producenta  
and after-mentioned the giving full powers representative representing of the producer 
 

przedstawiciel pełnomocny / authorized agent :  ATLANTIC POLSKA Sp. z o.o. 

adres / adress :        ul. PŁOCHOCIŃSKA 115 , 03-044 WARSZAWA , POLSKA 
 

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób : 
declare under our sole responsibility that the product : 
 

marka / brand                 ATLANTIC 
identyfikacja wyrobu :          PC – wiszący, pionowy elektryczny ogrzewacz wody 
identification of the article :   PC - wall hang electric water heater, vertical range 
model / range                 10 (SB,RB), 15 (SB,RB), 30, 50                   litrów / litres 

 

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw WE 
is conforming with decisions of following instructions EU 
 

nr dyrektywy / directive number : tytuł / title : 

73/23/CEE  
 
89/336/CEE 
 
2004/108/CEE 

DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA (LVD) 
directive low tensive 
DYREKTYWA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (EMC) 
directive of the electromagnetic compatibility 
DYREKTYWA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO 
directive of the electromagnetic field 

 

oraz jest zgodny z następującymi normami lub innymi dokumentami : 
and is conformity with the following standard or other normative documents : 
•  EN 60335-1      •  EN 50366 
•  EN 60335-2.21   •  EN 60555-3 
•  EN 50081-1    •  EN 61000-3.3 
•  EN 55014      
 

włączając późniejsze ich zmiany,  w następstwie czego wyrób nosi oznakowanie CE. 
to include later of their change, thereby the article bears marking CE. 
 
 

                     Warszawa                                                                   2008/12/12 
……………… miejscowość / please                                                                                    data 
 
 
                Arkadiusz Myśliwiec 
……osoba upoważniona do reprezentowania producenta 
                manufacturer representative 
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