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Declaratie de conformitate 
 

Productie:  

Țevi multistrat și țevi din plastic pentru instalații sanitare și de încălzire, cum ar fi apă caldă și 

apă rece menajeră, sisteme de incălzire prin pardoseală și pereți, conexiuni radiator și pentru 

sisteme de climatizare. 

 

Țevi multistrat: 

 Alpex F50 PROFI, PE-Xb/A/PE cu diametre de la 16 pana la 32 

 Alpex-duo XS, PE-Xb/Al/PE cu diametre de la 16 pana la 32 

 Alpex L, PE-Xb/Al/PE cu diametre de la 40 pana la 75 

 Turatec multi, PE-RT/Al/PE-RT cu diametre de la 16 pana la 32 

 Profitherm AL, PE-RT/Al/PE-RT cu diametru de 16  

 

Țevi de plastic: 

 ff-therm multi, PE-Xa, cu diametre de la 12 pana la 25 

 ff-therm multi, PE-RT, cu diametre de la 16 pana la 20 

 ff-therm ML5, PE-Xb, cu diametre de la 16 pana la 32 

 

Producator: 

FRÄNKISCHE ROHRWERKE 

 

Respectă următoarele standarde: 

 ISO 9001 

 DIN EN ISO 15875 

 DIN EN ISO 21003 

 DIN 4726 

 DVGW fișa de proces W542 

 DVGW fișa de proces W534 

 Recomandările KTV 

 

Produsul respectă prevederile Directivei Comunitătii Europene nr. 1935/2004, 2002/72/CE, 

2004/1/CE și 2004/19/CE. 

 

Pe baza prezentului certificat, Kreativ srl confirma faptul că producția rezultată, țevile 

multistrat și țevile din plastic îndeplinesc cerințele enumerate de către Uniunea Europeana 

și respecta standardele Uniunii Europene, perioada de garanție acordata produselor fiind 

de 10 ani cu condiția ca regulile de utilizare, transport, depozitare, instalare și funcționare 

să fie respectate de către consumator. Garanția se extinde asupra tuturor defectelor 

apărute din vina producătorului. 
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Toate tevile multistrat și din plastic de la Frankische sunt frecvent testate în conformitate cu 

standardele naționale și europene care necesită testarea produselor în condiții drastice, cum ar fi 

temperaturi și presiuni ridicate. 

Cu rezultatele obținute, durabilitatea produselor este determinată de calculul conform metodelor 

standardizate și recunoscute pe plan internațional. Pentru tevile multistrat și din plastic ale FRA 

se poate asuma o durabilitate de 50 de ani. 

 

 

 


