
Tłumaczenie zaświadczone z języka niemieckiego           . 

Certyfikat producenta -/- 
Producent: -/- 
WERiT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG -/- 
Kölner Straße 59a, D-57610 Altenkirchen -/- 
oświadcza, że produkt -/- 

Zbiornik na wodę deszczową -/- 
Nr art. ø Opis produktu Wys. Poj. [L] Kg Min. wielkość 

zamówienia 
154-96860100 113 Zbiornik na wodę deszczową 115 1000 30 1 
159-96876100
159-96876000
159-96990000

Pokrywa zamienna przednia 1" z przyłączem do węża 3/4" -/-
Pokrywa zamienna przednia 3/4" z przyłączem do węża 1/2" -/-
Obejma profilowa z uszczelką płaską -/- 

spełnia zasadnicze wymagania  dyrektyw UE przy stosowaniu zgodnym z określonym przez opis produktu 
z przeznaczeniem. -/- 
Opis produktu -/- 
• Wykonany z  PE-HD -/-
• Nie zawiera metali ciężkich -/-
• Zielone zabarwienie zapobiega rozwojowi glonów -/-
• Stabilny kształtowo i odporny na działanie promieniowania UV i czynników atmosferycznych -/-
• Przystosowany do podłączania rur spustowych RG 70, RG 100 lub węża 1" -/-
• Umożliwiający tworzenie baterii zbiorników -/-
• Zamykany pokrywą górną 400 mm z ocynkowanym pierścieniem mocującym -/-
• Wylot (pokrywa zamienna przednia) ¾" z przyłączem do węża ½", obejma profilową, uszczelką płaską  -/-
• Uchwyt do węży  -/-
• Zbiornik nie jest przeznaczony do wody pitnej  -/-
Montaż  -/- 
• Ustawiać na równym, nośnym podłożu. -/-
• Napełniać lub przelewać przez króciec schodkowy (strona tylna) dla rury   spustowej RG 100, RG 70 lub
węża 1".
• 5 przetłoczeń do wykonania dalszych otworów wlotowych RG 100 lub RG 70 na stronie górnej i ścianie
bocznej. -/-
• Wykonać cięcie dla poboru wody na wylocie (pokrywie zamiennej przedniej);  gwint  ¾" i/lub przyłącze do
przyłączania węża ½". -/-
Wskazówki eksploatacyjne  -/-
• Zbiornik należy opróżnić przed zimą. -/-
• Zbiornik nie nadaje się do zagłębiania w gruncie. -/-
(Miejsce i data) Altenkirchen, 04.06.2020 r. -/-
Manager ds. Jakości - A. El Hari: /-/ podpis odręczny nieczytelny -/-

WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG -/- 
Siedziba główna: D‐57610 
Altenkirchen, Kölner Straße  
Admnistracja: dojazd przez 
Petersbachweg  
D‐57604 Altenkirchen, Postfach 
1460 
Tel.: +49 2681 807‐01,  Fax: +49 
2681 807‐200 
altenkirchen@werti.eu,  
info@werit.eu 

Zakłady: 
D ‐S3567 Buchholz, Industriepark 
Nord 27 
Tel.: +49 2683 976‐0, Fax: +49 2683 
6465 
buchhol@z werit .eu 
‐/‐ 
D ‐01458 Ottendorf‐Okrilla, 
Geldroper Str. 5‐11 Tel.: +49 35205 
5530∙ Fax: +49 35205 55401 

Amtsgericht Montabaur, HRA 10833 
Osobiście odpowiedzialny wspólnik: 
Schneider Verwaltungs‐ GmbH, 
Altenkirchen 
Amtsgericht Montabaur, HRB 10569 
Zarząd: 
Dr Helmhold Schneider 
Inż. dypl. Ekkehard Schneider 
Ek. dypl. Jörg Schneider 

Konta bankowe: 
Postbank Köln, nr 101 552‐504, 
BLZ 370 100 50 
Westerwald Bank eG, 
Altenkirchen 
nr 70 021 102, BLZ 573 918 00 
Deutsche Bank AG Siegen 
nr 282 266 600, BLZ 460 700 90 
Commerzbank AG Filiale Siegen 

IBAN: DE28 3701 0050 0101 5525 04 
BIC: PBNKDEFF 
IBAN : DE95 5739 1800 0070 0211 02 
BIC: GENODE51WW1 
IBAN: DEl 1 4607 0090 0282 2666 00 
BIC: DEUTDEDK460 
IBAN: DE27 4608 0010 0382 7033 00 
‐/‐ 

www.werit.eu -/- 
___________________________________________________________________________________ 

L.rep.: 27/2020 Stwierdzam zgodność tłumaczenia z treścią oryginału w języku niemieckim.  

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego 

Andrzej Modzelewski 

Wrocław, 6 czerwca 2020 r.  


