CE-jelölés egyszerűen, gyorsan
és kedvező áron a VBH-tól!
ÉPÍTÉSI TERMÉK RENDELET
A 2013. 07. 01-én érvénybe lépett „építési termék rendelet” által
a nyílászáró gyártója a CE-jelöléssel kinyilatkoztatja felelősségét arra
vonatkozóan, hogy az építési termék és a teljesítménynyilatkozatban
megadott tulajdonságok megegyeznek.
EGYEDÜLÁLLÓ ELŐNYÖK a CE-fix-en:
• egyszerűen és kis ráfordítással használatba vehető,
szakértői támogatással
• gyors, online, és a nap 24 órájában, pár kattintással elérhető
• átfogó, sokoldalú konstrukció összeállítási lehetőségek
(ablakok, erkélyajtók, bejárati ajtók, speciális konstrukciók)
• kedvező költségű, mert nincs szükség egyedi bevizsgálásra
• egyedi igényekre szabható az ingyenes hőátbocsátási
számításokkal, a szakértő mód kalkulátorában.

RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT DOKUMENTUMOK:
• Első típusvizsgálati tanúsítvány (ift Rosenheim)
• Teljesítménynyilatkozat
• CE-jelölés
• Üzemi gyártásellenőrzés (ÜGYE) dokumentációi
• Kezelési, ápolási, karbantartási útmutatók
• Szállítási, tárolási és összeszerelési útmutatók
• Üzembe helyezési és karbantartási naplók menekülési útvonalon
elhelyezett ajtószerkezetekhez, … és sok minden más.

CE-fix – az egyedülálló rendszerplattform
Szakmai megoldás ajtó- és ablakgyártók számára. A CE-fix rendszerplattformmal a VBH az ablak- és ajtógyártók számára olyan egyedülálló online megoldást nyújt, amellyel a gyártók műszaki és jogi
szempontból is eleget tudnak tenni az előírásoknak.

Különleges pluszt nyújt a rendszeren belül szakértő módunk, ahol lehetőség van arra, hogy az ablak- és ajtógyártók módosítsák konstrukcióik
egyes összetevőit (pl. üvegezést) és az ezáltal megváltozott hőátbocsátást igazolják.

A www.ce-fix.hu internetes portál átfogó megoldást nyújt az ablak- és
ajtógyártóknak. A saját bevizsgáltatás helyett a gyártó egyszerűen a
VBH tanúsítványait használhatja, amelyeket a VBH az ift Rosenheimmel közösen hozott létre. A gyártónak ehhez mindössze pár lépésben,
a rendszerellenőrzésben ki kell választania konstrukciója összetevőit.

Az abszolút csúcs a Prémium hozzáférés, ahol a felhasználó egy kibővített szakértő módhoz és tanúsítvány-letöltési területhez kap hozzáférést, ahol a hőszámításokat a legkülönbözőbb ablak konstrukciókhoz
lehet elvégezni.

A rendszerellenőrzéssel első típusvizsgálati tanúsítványokat lehet generálni, amelyek a teljesítőképességi jellemzők műszaki és jogi igazolására szolgálnak. Ennek során nincs szükség hónapokon át tartó
tervezésre és előkészítésre, mindössze pár percre a számítógép
előtt. Ugyanígy elmarad a több százezer forintos bevizsgálási
költség is.

A Prémium hőszámításokat kötelezettség nélkül tesztelhetik CE-fix
partnereink, amelynek keretében 5 hőszámítás áll rendelkezésre, díjmentesen.

HOTLINE: +36-30/719-6976 (A VBH nyitvatartási idejében) I ce-fix@vbh.hu I www.ce-fix.hu

