
 

 

UAB SPYNŲ ARSENALAS                                                      
Prekyba spynomis , rankenomis, durų furnitūra, durų pritraukikliais 

 

ATITIKTIES DEKLARACIJA 

Vilnius 

2015-12-12 

 

Mes, UAB “Spynų arsenalas”, įmonės kodas – 226069240, adresas Naugarduko g. 41, Vilnius 

(buveinės adresas: Gėlių g. 2C, Avižieniai, LT-14184 Vilniaus raj.),  telefonas/faksas: +370 5 2703144, 

mob. tel.: +370 699 67770, prisiimdami atsakomybę deklaruojame, kad  priešgaisrinės rankenos art. 

Nr. 313600.02, 304100.08, 304100.15, 304600.37 (atstumas tarp rankenos strypo ir cilindro vidurio 

PZ-72mm, rankenos storis-23mm, rankenos strypas-9mm) atitinka : DIN EN ISO 9001,  EN 

1906:2012-12 standartą. 

 

ATITIKTIES DEKLARAVIMO PAGRINDAS 

1. Kokybės kontrolė ir marketingas atliekami vadovaujantis kokybės valdymo sistemos standarto 

ISO 9001:2000 galiojančiomis procedūromis ( Sertifikato registracijos Nr. S 803101, išduotas 

VdsSchadenvertrürung GmbH sertifikacijos įstaigos) 

2. Atitinka EN1906:2012-12 standartą. 

3. Sertifikatas išduotas MPA NRW laboratorijos, esančios Marsbrchstrasse 186, 44287 Dortmunde, 

telefonas pasiteiravimui: (0231) 4502 485, faksas: (0231) 4502 586 ir atitinka priešgaisrinei 

rankenai keliamus reikalavimus. Sertifikatas Nr. 120002246.80 Rev.03, išduotas 2014.10.21, 

kuriame nurodoma, kad priešgaisrinės rankenos gali būti naudojamas priešgaisrinėse duryse. 

Sertifikatą  pasirašė Dip.-Inž. H. Jansen. 

RODIKLIAI IR JŲ VERTĖS: 

Atitinka EN1906:2012-12 standartą. 

Sertifikato 11 psl. esančiame antrame viršutiniame paveikslėlyje nurodyta FS-OGL-KS-D/D,  t.y. : FS-

OGL -priešgaisrinės rankenoms buvo atliktas daugiau nei 200000 ciklų varstymas, jokių gedimų 

neįvyko, sertifikuotos pagal EN 1906 ir atitinka 4 klasę; KS-tai rankenos pagamintos-išlietos iš 

termoplastiko, D/D- komplektas sudarytas iš dviejų rankenų (rankena-rankena) su ištisine plokštele 
suapvalintais galais. Lentelėje esantys skaičiai:   

3 7 - D1 1 4 0-4* U/A** 

kurie atitinka: 

- pirmame kvadrate (naudojimo kategorija)  skaičius 3  – aukščiausias naudojimo intensyvumas,  

- antrame kvadrate (patvarumas)  skaičius 7 – aukščiausiais varstymo ciklas: 200 000 ciklų, 

- trečiame kvadrate (durų svoris) nėra skaičiaus– nėra klasifikacijos standarte, 

- ketvirtame kvadrate ( atsparumas temperatūrai, ugniai, dūmams) skaičius D1 – tinka naudoti ant 

priešgaisrinių/priešdūminių durų,  

- penktame kvadrate (sauga) skaičius 1 – pagal saugos reikalavimus, 

- šeštame kvadrate (atsparumas korozijai) skaičius 4 – labai aukštas atsparumas korozijai, 

- septintame kvadrate ( saugumas) skaičius 0 –  nepatvirtintas nuo įsilaužimo pasipriešinimo, 

- aštuntame kvadrate ( veikimo tipas) raidė U- rankenos veikia be spiralės. 

 

UAB „Spynų arsenalas“ direktorė                                                     Birutė Bagvilienė 
 

Spynų arsenalas, UAB                                                          AB SEB bankas   

Gėlių g. 2C, Avižieniai, LT-14184 Vilniaus raj.                    Fabijoniškių g. 2a, Vilnius 

Tel./faksas: 8-5-270 31 44                                                    Ats./sąskaita: LT20 7044 0600 0045 5638 

Mob. telefonas: 8-699-67770                                               Banko kodas: 70440 



Įmonės kodas: 226069240 

PVM mokėtojo kodas: LT260692416 

El. paštas: birute@spynuarsenalas.lt 
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