
 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE 

Numer:     041/WA/2017 
Wersja:      1.0 
Aktualizacja:    24.03.2017 
 
 
 
Przedstawiciel Producenta:   Hager Polo Sp. z o.o. 
     43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10, Polska 
 
Producent:    Hager Polo Produkcja Sp. z o.o. 
     43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10, Polska 
 
 
Przedstawiciel Producenta oświadcza, na wyłączną odpowiedzialność Producenta,  że wyrób (-y): 
 
Nazwa:     polo.fiorena Łączniki, w komplecie z ramką i klawiszami 
Typ / model / rodzina wyrobów:  11…, 22… 
 
 
Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnym wymaganiami unijnego prawodawstwa 
harmonizacyjnego: 
 
 
2014/35/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji 

ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego 
przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia  

 
 
    
Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych,  które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku 
do których deklarowana jest zgodność: 
 
PN-EN 60669-1:2006 Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne 
 
 
Informacje dodatkowe: 

• Niniejsza deklaracja zgodności  została wystawiona  na podstawie deklaracji zgodności WE Producenta nr 16/002 
z 02.02.2017, 

• potwierdza oznakowanie wyrobów znakiem          . 
 

 
 
 
 
 
Tychy, 24.03.2017   Andrzej Szulik 
    Menadżer Działu Produktów 
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Załącznik nr 1 do  DEKLARACJI ZGODNOŚCI WE numer: 041/WA/2017 
 
Zestawienie szczegółowe typów (numerów katalogowych) wyrobów, których dotyczy 
deklaracja zgodności 
 
 
 
 

I. polo.fiorena Łączniki  
 

Numer katalogowy Opis 
11000302 polo.fiorena/polo.optima Łącznik 1-klawiszowy 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski 

11000102 polo.fiorena/polo.optima Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm, samozaciski 

11000202 polo.fiorena/polo.optima Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm, samozaciski 

11000402 polo.fiorena/polo.optima Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski 

11018401 polo.fiorena/polo.optima Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy podświetlany, w komplecie z lampką, 
mechanizm, samozaciski 

11000602 polo.fiorena/polo.optima Łącznik 2-klawiszowy świecznikowy (seryjny), mechanizm, samozaciski 

11016702 polo.fiorena/polo.optima Łącznik 2-grupowy podświetlany, w komplecie z lampką, mechanizm, 
samozaciski 

11000701 polo.fiorena/polo.optima Łącznik 2-obwodowy, mechanizm, samozaciski 

11000802 polo.fiorena/polo.optima Łącznik 2-obwodowy schodowy, mechanizm, zaciski śrubowe 

11000902 polo.fiorena/polo.optima Łącznik kontrolny uniwersalny w komplecie z lampką neonową, mechanizm 
samozaciski 

11001002 brak w cenniku 

11001102 polo.fiorena/polo.optima Łącznik zwierny, mechaznim, samozaciski 

11001301 polo.fiorena/polo.optima Łącznik rozwierny, mechanizm, samozaciski 

11001402 polo.fiorena/polo.optima Łącznik zwierny schodowy, mechanizm, samozaciski 

11016102 polo.fiorena/polo.optima Łącznik 2-biegunowy zwierny, mechanizm, samozaciski 

11008002 polo.fiorena/polo.optima Łącznik zwierny z niezależnym podświetleniem, mechanizm, samozaciski 

11001502 polo.fiorena/polo.optima Łącznik kontrolny zwierny bez lampki neonowej, mechanizm, samozaciski 

11001602 polo.fiorena/polo.optima Łącznik 2-obwodowy zwierny, mechanizm, samozaciski 

11004802 polo.fiorena/polo.optima Łącznik żaluzjowy zwierny, 1-opozycyjny, klawiszowy, mechanizm, 
samozaciski 

11004702 polo.fiorena/polo.optima Łącznik żaluzjowy, 2-pozycyjny, klawiszowy, mechanizm, samozaciski 

11003902 polo.fiorena/polo.optima Łącznik żaluzjowy 1-biegunowy, 3-pozycyjny pokrętny, mechanizm, zaciski 
śrubowe 

11004602 polo.fiorena/polo.optima Łącznik żaluzjowy 2-biegunowy zwierny, na klucz, mechanizm, zaciski 
śrubowe 

 
 
 

II. polo.fiorena Klawisze 
 
Numer katalogowy Opis 

22008402 polo.fiorena Klawisz bez znaku do łącznika uniwersalnego, krzyżowego, 1-biegunowego i zwiernego 
biały 

22008403 polo.fiorena Klawisz bez znaku do łącznika uniwersalnego, krzyżowego, 1-biegunowego i zwiernego 
krem 

22008419 polo.fiorena Klawisz bez znaku, RAL9006 
 
 
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Siedziba: Tychy, Polska A member of the Hager Group 
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach    
Wydz. VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000087086 
Kapitał zakładowy: 103 500,00 PLN 
NIP: 646-001-55-32 



 
Numer katalogowy Opis 

22008420 polo.fiorena Klawisz bez znaku, RAL7016 

22008502 polo.fiorena Klawisz z oznaczeniem "0" i "1" do łącznika 2- i 3-biegunowego biały 

22008503 polo.fiorena Klawisz z oznaczeniem "0" i "1" do łącznika 2- i 3-biegunowego krem 

22008602 polo.fiorena Klawisz z symbolem "klucz" do łącznika zwiernego biały 

22008603 polo.fiorena Klawisz z symbolem "klucz" do łącznika zwiernego krem 

22008619 polo.fiorena Klawisz z symbolem "klucz" do łącznika zwiernego RAL9006 

22008620 polo.fiorena Klawisz z symbolem "klucz" do łącznika zwiernego RAL7016 

22008702 polo.fiorena Klawisz z symbolem "dzwonek" do łącznika zwiernego biały 

22008703 polo.fiorena Klawisz z symbolem "dzwonek" do łącznika zwiernego krem 

22008719 polo.fiorena Klawisz z symbolem "dzwonek" do łącznika zwiernego RAL9006 

22008720 polo.fiorena Klawisz z symbolem "dzwonek" do łącznika zwiernego RAL7016 

22008802 polo.fiorena Klawisz z symbolem "światło" do łącznika zwiernego biały 

22008803 polo.fiorena Klawisz z symbolem "światło" do łącznika zwiernego krem 

22008819 polo.fiorena Klawisz z symbolem "światło" do łącznika zwiernego RAL9006 

22008820 polo.fiorena Klawisz z symbolem "światło" do łącznika zwiernego RAL7016 

22062702 polo.fiorena Klawisz z symbolem "schody" do łącznika uniwersalnego, krzyżowego lub zwiernego 
biały 

22062703 polo.fiorena Klawisz z symbolem "schody" do łącznika uniwersalnego, krzyżowego lub zwiernego 
krem 

22062719 polo.fiorena Klawisz uniwersalny (schodowy) RAL9006 

22062720 polo.fiorena Klawisz uniwersalny (schodowy) RAL7016 

22008902 polo.fiorena Klawisz p.opis., łącz.uniw., zwier., krzyż., 1-bieg., rozw., biały 

22008903 polo.fiorena Klawisz p.opis., łącz.uniw., zwier., krzyż., 1-bieg., rozw., krem 

22008919 polo.fiorena Klawisz p.opis., łącz.uniw., zwier., krzyż., 1-bieg., rozw. RAL9006 

22008920 polo.fiorena Klawisz p.opis., łącz.uniw., zwier., krzyż., 1-bieg., rozw. RAL7016 

22009002 polo.fiorena Klawisz z polem opis., z symbolem "dzwonek", do łącznika zwiernego biały 

22009003 polo.fiorena Klawisz z polem opis., z symbolem "dzwonek", do łącznika zwiernego krem 

22009019 polo.fiorena Klawisz z polem opis., z symbolem "dzwonek", do łącznika zwiernego RAL9006 

22009020 polo.fiorena Klawisz z polem opis., z symbolem "dzwonek", do łącznika zwiernego RAL7016 

22009602 polo.fiorena Klawisze do łączników 2-grupowych i 2-obwodowych (para) biały 

22009603 polo.fiorena Klawisze do łączników 2-grupowych i 2-obwodowych (para) krem 

22009619 polo.fiorena Klawisze do łączników 2- grupowych, RAL9006 

22009620 polo.fiorena Klawisze do łączników 2- grupowych, RAL7016 

22009702 polo.fiorena Klawisze do łącznika żaluzjowego klawiszowego (para) biały 

22009703 polo.fiorena Klawisze do łącznika żaluzjowego klawiszowego (para) krem 

22009719 polo.fiorena Klawisze do łącznika żaluzjowego klawiszowego (para) alu mat 

22009720 polo.fiorena Klawisze do łącznika żaluzjowego klawiszowego (para) antracyt mat 

22009802 polo.fiorena Płytka czołowa do łącznika pokrętnego biały 

22009803 polo.fiorena Płytka czołowa do łącznika pokrętnego krem 

22009902 polo.fiorena Płytka czołowa do łącznika żaluzjowego na klucz, z zamkiem, w komplecie z 2 kluczami 
biały 

22009903 polo.fiorena Płytka czołowa do ł. żaluzjowego na klucz, z zamkiem, w komplecie z 2 kluczami krem 
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Numer katalogowy Opis 

22009102 polo.fiorena Klawisz czerw.ok.łącz.kontr., podśw. uniw., zwier., krzyż., biały 

22009103 polo.fiorena Klawisz czerw.ok.łącz.kontr., podśw. uniw., zwier., krzyż., krem 

22009119 polo.fiorena Klawisz czerw.ok.łącz.kontr., podśw. uniw., zwier., krzyż., RAL9006 

22009120 polo.fiorena Klawisz czerw.ok.łącz.kontr., podśw. uniw., zwier., krzyż., RAL7016 

22009202 polo.fiorena Klawisz z czerw. okienkiem, z oznaczeniem "0" i "1", do łącznika 2-bieg. kontrolnego 
biały 

22009203 polo.fiorena Klawisz z czerw. okienkiem, z oznaczeniem "0" i "1", do łącznika 2-bieg. kontrolnego 
krem 

22009302 polo.fiorena Klawisz z czerw. okienkiem, z symbolem "klucz", do łącznika zwiernego podświetl. biały 

22009303 polo.fiorena Klawisz z czerw. okienkiem, z symbolem "klucz", do łącznika zwiernego podświetl. krem 

22009319 polo.fiorena Klawisz z czerw. okienkiem, z symbolem "klucz", do łącznika zwiernego podświetl. 
RAL9006 

22009320 polo.fiorena Klawisz z czerw. okienkiem, z symbolem "klucz", do łącznika zwiernego podświetl. 
RAL7016 

22009402 polo.fiorena Klawisz z czerw. okienkiem, z symbolem "dzwonek", do łącznika zwiernego podświetl. 
biały 

22009403 polo.fiorena Klawisz z czerw. okienkiem, z symbolem "dzwonek", do łącznika zwiernego podświetl. 
krem 

22009419 polo.fiorena Klawisz z czerw. okienkiem, z symbolem "dzwonek", do łącznika zwiernego podświetl. 
RAL9006 

22009420 polo.fiorena Klawisz z czerw. okienkiem, z symbolem "dzwonek", do łącznika zwiernego podświetl. 
RAL7016 

22009502 polo.fiorena Klawisz z czerw. okienkiem, z symbolem "światło", do łącznika zwiernego podświetl. biały 

22009503 polo.fiorena Klawisz z czerw. okienkiem, z symbolem "światło", do łącznika zwiernego podświetl. 
krem 

22009519 polo.fiorena Klawisz z czerw. okienkiem, z symbolem "światło", do łącznika zwiernego podświetl. 
RAL9006 

22009520 polo.fiorena Klawisz z czerw. okienkiem, z symbolem "światło", do łącznika zwiernego podświetl. 
RAL7016 

22040002 polo.fiorena Klawisz z czerw. okienkiem, z symbolem "schody", do łączników podświetlanych biały 

22040003 polo.fiorena Klawisz z czerw. okienkiem, z symbolem "schody", do łączników podświetlanych krem 

22040019 polo.fiorena Klawisz z czerw. okienkiem, z symbolem "schody", do łączników podświetlanych 
RAL9006 

22040020 polo.fiorena Klawisz z czerw. okienkiem, z symbolem "schody", do łączników podświetlanych 
RAL7016 

 
 

III. polo.fiorena Ramki 
 
Numer katalogowy Opis 
22011602 polo.fiorena Ramka 1-krotna, biały 

22011702 polo.fiorena Ramka 2-krotna, biały 

22011802 polo.fiorena Ramka 3-krotna, biały 

22011902 polo.fiorena Ramka 4-krotna, biały 

22012002 polo.fiorena Ramka 5-krotna, biały 

22011603 polo.fiorena Ramka 1-krotna, kremowy 

22011703 polo.fiorena Ramka 2-krotna, kremowy 

22011803 polo.fiorena Ramka 3-krotna, kremowy 

22011903 polo.fiorena Ramka 4-krotna, kremowy 
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Numer katalogowy Opis 

22012003 polo.fiorena Ramka 5-krotna, kremowy 

22011619 polo.fiorena Ramka 1-krotna, alu mat 

22011719 polo.fiorena Ramka 2-krotna, alu mat 

22011819 polo.fiorena Ramka 3-krotna, alu mat 

22011919 polo.fiorena Ramka 4-krotna, alu mat 

22012019 polo.fiorena Ramka 5-krotna, alu mat 

22011620 polo.fiorena Ramka 1-krotna, antracyt mat 

22011720 polo.fiorena Ramka 2-krotna, antracyt mat 

22011820 polo.fiorena Ramka 3-krotna, antracyt mat 

22011920 polo.fiorena Ramka 4-krotna, antracyt mat 

22012020 polo.fiorena Ramka 5-krotna, antracyt mat 

22012102 polo.fiorena Adapter natynkowy, moduł podstawowy, biały 

22012103 polo.fiorena Adapter natynkowy, moduł podstawowy, kremowy 

22012119 polo.fiorena Adapter natynkowy, moduł podstawowy, alu mat 

22012120 polo.fiorena Adapter natynkowy, moduł podstawowy, antracyt mat 
 

 
 
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Siedziba: Tychy, Polska A member of the Hager Group 
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach    
Wydz. VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000087086 
Kapitał zakładowy: 103 500,00 PLN 
NIP: 646-001-55-32 


