
Ref.-nr.: 001

Fabrikant: HÜPPE GmbH

Industriestrasse 3

26160 Bad Zwischenahn

Duitsland

Douchewand/spatwaterbescherming

Serie: 501 Design pure

Voor artikelnummers zie lijst in de appendix

Verklaarde prestatie:

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant:

Naam en functie:    Hanno Rieping (Chief Operations Officer)

Plaats/datum van de afgifte: 26158 Bad Zwischenahn, Duitsland / 01-03-2013

Handtekening: ppa.
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De prestatie van het product conform de nummers 1 en 2 komt overeen met de verklaarde prestatie conform 

nummer 9. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring is alleen de fabrikant conform 

nummer 4. Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door:

Goedgekeurd

Chemicaliëntest Goedgekeurd

Gevaarlijke stoffen Goedgekeurd Conform REACH

Reinigingsmogelijkheid Goedgekeurd

EN 14428: 2012

Stabiliteitstest Goedgekeurd

Houdbaarheid Goedgekeurd

Dichtheidstest Goedgekeurd

Bestendigheid

DECLARATION OF PERFORMANCE

Testsysteem: 2+

De genotificeerde instantie TÜV Süd Produkt Service GmbH – NB0123 – heeft de eerste inspectie van de 

fabriek en de eigen fabrieksproductiecontrole alsook de lopende bewaking, beoordeling en evaluatie van de 

eigen fabrieksproductiecontrole conform het systeem 2+ uitgevoerd en een verklaring van conformiteit van de 

eigen fabrieksproductiecontrole afgegeven.

Wezenlijke kenmerken Prestatie Geharmoniseerde technische specificatie 



Artikelnummeroverzicht:

Artikelnummeropbouw: Artikelnummer + kleurencode + glascode + uitvoeringsvariantcode

Artikelnummers

 510400  510623  510945  514680

 510405  510624  51095A  514780

 510406  510627  51095B  516080

 510407  510628  510950  516180

 510410  510629  510951  516280

 510411  51063A  510952  516380

 510412  51063B  510953  510700

 510413  510630  510954  510708

 510490  510631  510955  510709

 510520  510632  510959  510710

 510521  510634  51096A  510719

 510522  510635  51096B  510720

 510523  510636  510960  510729

 510524  510639  510961  510730

 510530  51064A  510962  510739

 510531  51064B  510963  510740

 510532  510640  510964  510749

 510533  510641  510965  510750

 510550  510642  510969  510759

 510551  510644  510970  510760

 510552  510645  510971  510769

 510553  510646  510972  510770

 510554  510649  510973  510779

 510560  51078A  510974  513880

 510561  51078B  510975  513980

 510562  51078C  513180  514880

 510563  51078D  513280  514980

 51060A  510780  513380  17523A

 51060B  510781  513480  175230

 510600  510782  513580  175231

 510601  510783  514480  175239

 510602  510784  514580  17524A

 510604  510786  515280  175240

 510605  510789  515380  175241

 510606  510790  515480  175249

 510608  510791  515580  512601

 510609  510792  515680  512602

 51061A  510793  515780  512608

 51061B  510800  515880  512609

 51061C  510801  515980  175128

 510610  510802  516480  175129

 510611  510803  510650  175209

 510612  51085A  510651  51240A

 510614  51085B  510652  512401

 510615  51085C  510660  51250A

 510616  51085D  510661  512501

 510618  510858  510662

 510619  510859  510670

 51062A  510890  510671

 51062B  510891  510672

 51062C  510892  510679

 51062D  510898  510680

 51062E  510940  510681

 51062F  510941  510682

 510620  510942  510689

 510621  510943  513680

 510622  510944  513780
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DECLARATION OF PERFORMANCE



Kleurencodes

Glascodes

Uitvoeringsvariantcodes

3

377

580

375

376

322

373

316

321

315

042

087

092

DECLARATION OF PERFORMANCE

055


