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Factory          Roca Bulgaria AD 
Address         48, Madarski konnik Str. 
                      9930 Kaspichan 
Telephone     +359 5327 6600                                  
Fax                +359 5327 6658   
Customer phone line:  070011207 

                                                           
 

          Декларация за съответствие 
 
 

Ние, “Рока България” АД, 
Със седалище и адрес на управление: 

гр.Каспичан 9930, ул. “Мадарски конник” № 48 
декларираме на собствена отговорност, че продуктът : 

 
месингови вентили и двуръкохваткови смесителни батерии 

 
предназначени за изграждане на вътрешни сградни мрежи за питейно-битово 
водоснабдяване за топла и студена вода, с номинален размер ½ “, с номинално налягане PN 
10 bar, допустима температура до 90° C и в асортимент съгласно приложение №1, за които 
се отнася тази декларация, са произведени в условията на въведена и поддържана от 
производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните 
стандарти: 
 

БДС EN 200:2008. 
 

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване 
съответствието   на строителните продукти. 

 
Съответните продукти са  
 
 

пуснати на пазара от  
“Рока България” АД – гр. Каспичан 

Булстат 837066162 
 
и 
 

произведени във фирма 
“ROCA SANITARIO” S.A. 

Rambla Lluch 2 E-08850 Gava, Barcelona, Spain 
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Декларацията се издава въз основа на: 

 

 

Сертификат за съответствие 
на строителен продукт 
№ 14 – НСИСОССП – 1006 

 
 

 
Издаден от: БУЛГАРКОНТРОЛА АД. – ул. Парчевич № 42 1080 София, България, 

на: 03.02.2012 г. в гр. София., последно подновен на 25.02.2013 година 
 
 
 

 
 
 
 
От името на РОКА БЪЛГАРИЯ АД: 
 
 
 
 
 
 
 
 

гр. Каспичан Христина Георгиева 
2014 г Мениджър Управление на качеството 

и екология 
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Aнекс 1 
 

Двуръкохваткови смесителни батерии 
Серия Описание Арт. номер 
Touch   Двуръкохватков смесител за умивалник   5A4447C00 
  с централен чучур, аератор и автоматичен изпразнител   
   Хром     
      
  Двуръкохватков смесител за вграждане за умивалник   5A4747C00 
  с аератор   
   Хром     
KENDO     
  Смесител за вграждане за умивалник  5A4458A00 
  с аератор (керамична глава на 1/2 оборот)     
   Гланц     
  Смесител за вграждане за умивалник  5A4458E00 
  с аератор (керамична глава на 1/2 оборот)     
   Мат     
      
Серия ATAI     
      
   Смесител за вграждане за умивалник   5A4434A00 
   с аератор 5A4434E00 
   Неръждаема стомана     
      
THESIS Вграден смесител за умивалник, двуръкохватков   
  с ограничител на дебита до 8 литра в мин. 5A4550C00 
  Хром   
      
  Стоящ смесител за умивалник, двуръкохватков   

  
с ограничител на дебита до 8 литра в мин., централен чучур 
и автоматичен изпразнител   

  Хром 5A4450C00 
      
AMURA     
  Стоящ смесител за вана-душ   
  с централен висок чучур с превключвател, душ телефон  527306580 
  и шлаух 1,50 m    
  Хром    
      
  Стоящ смесител за вана-душ 527306780 
      
  Стоящ смесител за вана-душ   
  с централен нисък чучур с превключвател, душ телефон    
  и шлаух 1,50 m    
  Хром  527306680 
      
  Стоящ смесител за вана   
  Хром  527306480 
      
MOAI     
   Смесител за умивалник   5A4446C00 
      
   Смесител за умивалник   5A4546C00 
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   Смесител за умивалник   5A4646C00 
      
BETAP     
  Смесител за вана и душ 5A0144C00 
      
  Смесител за вана и душ 5A0944C00 
      
  Смесител за душ 5A2044C00 
      
  Смесител за умивалник 5A3044C00 
      
  Смесител за умивалник 5A4444C00 
      
  Смесител за умивалник 5A4744C00 
      
  Смесител за биде 5A6044C00 
      
LOFT ELITE     
      
  Смесител за вана и душ 5A0151C00 
      
  Смесител за вана и душ 5A0951C00 
      
  Смесител за душ 5A2051C00 
      
  Смесител за умивалник 5A3051C00 
      
  Смесител за умивалник 5A4451C00 
      
  Смесител за умивалник 5A4751C00 
      
  Смесител за биде 5A6051C00 
      
  Смесител за кухня 5A8451C00 
      
LOFT     
  1/2 оборот   
   Смесител  за вана-душ    

  
 с автоматичен превключвател, душ телефон, шлаух 1,75 
m, и подвижен държач   

   Хром   5A0143C00 
      
   Смесител за вана-душ    

  
 с автоматичен превключвател, душ телефон, шлаух  1,75 
m, подвижен държач и вертикални колони   

   Хром   5A2743C00 
      
  Стояща смесителна батерия за вана-душ    
  с висок, централен чучур с превключвател, душ телефон      
   и шлаух 1,75 m     
   Хром   5A0943C00 
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   Смесител за душ     
   с душ телефон, шлаух 1,50 m,     
    и подвижен държач за душ     
   Хром   5A2043C00 
      
      
   Смесител за умивалник     

  
с висок подвижен чучур, аератор, автоматичен изпразнител 
и гъвкави захранващи връзки   

   Хром 5A3043C00 
      
      
   Смесител за умивалник   5A4443C00 
      
   Смесител за вграждане за умивалник   
  с чучур 190 mm.   
   Хром   5A4743C00 
      
   Смесител за умивалник   5A4543C00 
      
   Смесител за умивалник   5A4643C00 
      
   Смесител за биде   

  
с подвижен регулатор на струята, автоматичен изпразнител 
и гъвкави захранващи връзки    

   Хром 5A6043C00 
      
   Смесител за кухненска мивка     

  
с висок подвижен чучур, аератор и гъвкави захранващи 
връзки     

  Хром 5A8443C00 
      
FLORENTINA     
  Смесител за вана и душ 5062221A0 
    5062221AK 
      
  Смесител за душ 5062222A0 
    5062222AK 
      
  Смесител за умивалник 5072118A0 
    5072118AK 
      
  Смесител за умивалник 5072119A0 
    5072119AK 
      
  Смесител за умивалник 5072120A0 
    5072120AK 
      
  Смесител за биде 5075032A0 
    5075032AK 
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  Смесител за кухня 5061388A0 
      
VERONA     
  Смесител за вана и душ 5062221F0 
    5062221FK 
      
  Смесител за вана и душ 5062223F0 
      
  Смесител за вана и душ 5062224F0 
      
  Смесител за вана и душ 5062225F0 
      
  Смесител за душ 5062222F0 
    5062222FK 
      
  Смесител за умивалник 5072118F0 
    5072118FK 
      
  Смесител за умивалник 5072119F0 
    5072119FK 
      
  Смесител за умивалник 5072120F0 
    5072120FK 
      
  Смесител за биде 5075032F0 
    5075032FK 
      
  Смесител за кухня 5063188F0 
      
GANTE     
  Смесител за вана и душ 5262325M0 
      
  Смесител за душ 5262322M0 
      
  Смесител за умивалник 5272333M0 
      
  Смесител за умивалник 5261649M0 
      
  Смесител за биде 5275134M0 
    5261652M0 
      
  Смесител за кухня 5261685M0 
      
ELEMENT *     
  Смесител за вграждане за умивалник   
  с аератор   
  Хром 5A3562C00 
      
  Смесител за вграждане за биде   
  с аератор   
  Хром 5A6462C00 



7 
 

      
BRAVA     
      
  Смесител за вана и душ 5A0130C00 
    526235813 
      
  Смесител за душ 5A2030C00 
    526236013 
      
  Смесител за умивалник 5A3430C00 
    527131913 
      
  Смесител за умивалник 5A3530C00 
    527132013 
      
  Смесител за умивалник 5A3030C00 
    527229813 
      
  Смесител за умивалник 5A3130C00 
    526166313 
      
  Смесител за биде 5A6030C00 
    527512913 
      
  Смесител за биде 5A6130C00 
    526166413 
      
  Смесител за кухня 5A8430C00 
    526167413 
      
  Смесител за кухня 5A8330C00 
    526171613 
      
  Смесител за кухня 5A7530C00 
    526229713 
      
  Смесител за кухня 5A7730C00 
    526228313 
      
  Смесител за кухня 5A7430C00 
    526243113 
      
      
Aruba     
   Стоящ смесител за вана-душ  526241710 
   с чучур с превключвател, душ телефон и шлаух  1,50 mm    
   Хром   

 


