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SZÁLLÍTÓI MEGFELEL ŐSÉGI NYILATKOZAT 
 
 
Gyártó: Mosonmagyaróvári Fémszerelvény ZRt. (MOFÉM ZRt.), a TEKA csoport tagja  
 9200 Mosonmagyaróvár Terv u. 92. 
 Postacím: 9201 Mosonmagyaróvár Pf. 60 
 Tel.: +36 96 / 574-500 • Fax: +36 96 / 574-501 
 E-mail: vevoszolg@mofem.hu / Honlap: www.mofem.hu 
 
A gyártás helye:  TEKA csoport üzemeiben 
 
A gyártás időpontja: A „Jótállási jegy” első lapján valamint a csaptelep ház hátsó oldalán látható. 
 
A termék megnevezése: EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT VÍZZEL ÉRINTKEZŐ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK 

Csapok 
AURA, BLACK &WHITE (festett), JUNIOR ECO, JUNIOR EV O, 
VITA, MEDICAL, INKA, MONT, MAMBO-5, OPEN, ARES, MF,  
FORUM, KOBE, ELAN, CUADRO, MC-10 PLUS, ROYAL, MB2, 
MODE, PORTO, ECO TREND, ROVER, BOJLER csaptelep 
(Az álló-csaptelepek bekötőcsővel szereltek.) 

 
A termék tervezett felhasználási területe: 
Az emberi fogyasztásra szánt víz továbbítására / elosztására / tárolására szolgáló berendezések a fogyasztói csa-
pokig, beleértve a csapokat is. 
Keverő csaptelepek az épületgépészet területén lakóházak, közösségi létesítmények hideg és melegvíz vezetékei-
hez csatlakoztatva a kívánt hőmérsékletű és mennyiségű víz beállítására és vételére. 
 
Különleges használati feltételek: A szerelésre, kezelésre, felhasználásra, a csaptelep beállítására, ápolására és kar-
bantartására vonatkozó információkat és javaslatokat a csaptelephez mellékelt „Vásárlói tájékoztató” és „Jótállási 
jegy” tartalmazza 
 
Kijelölt szervezet megnevezése, azonosító száma, amely tanúsítványa alapján a nyilatkozat kiadásra került: 

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. (ÉMI Kht.) 
1113 Budapest, Diószegi út 37.  
(Kijelölési Okirat száma: GM-090/2005) 

 
Műszaki specifikáció, amelynek a termék vizsgálattal igazoltan megfelel:  

Építőipari Műszaki Engedély (A-18/2007) 
Egészségügyi alkalmasság: a termék kielégíti az ivóvíz minőségi követelmé-
nyeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 47/2005. (III. 11.) Korm. rendelettel 
módosított 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet követelményeit 

 
A nyilatkozat érvényességi ideje: a termék élettartamáig 
(A nyilatkozatot és a hozzátartozó megfelelőség igazolásokat a gyártó – a kiállítását követően – 10 évig őrzi.) 
 
 
Mosonmagyaróvár, 2010. 12. 22 
 
 Luka János 
 vezérigazgató h 
 
Kiegészítő információ: 

− Megfelelőségi tanúsítvány azonosító száma: 138-CPD-22-(C-9/2008) 

− Jelen nyilatkozat „Vásárlói tájékoztató”-val
1 együtt kerül átadásra  

− Megfelelőségi tanúsítvány / Garanciális feltételek / Vásárlói tájékoztató / Termékre vonatkozó információk /  
Termékkatalógusok és brosúrák / elérhetőség-, telefonszámok elérhetők a www.mofem.hu honlapon 
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Egyfogantyús álló csaptelepek vagy Egyfogantyús fali csaptelepek 

 


