Lagkrav & Prestandadeklaration
Efterlevnad av lagkrav:
kvalitet & säkerhet

Prestandadeklaration:
Ett komplement till
CE-märkning enligt
SS-EN 13241-1

Är grinden kvalitetssäkrad,
uppfyller säkerheten & är laglig?

Marknaden för stängsel & områdesskydd har en rättslig skyldighet att
leverera prestandadeklarationer. Detta nyckeldokument, som är ett
komplement till gällande krav på CE-märkning, säkerställer att arbetsgivare tillhandahåller säker utrustning för sina anställda och besökare
- för fastigheter och anläggningar med manuella och motordrivna
grindar, liksom för hissar och portar.

Prestandadeklaration

Förstagångsbesiktning

CE-märkning finns nästan överallt, för allas vår egen säkerhet,

Vid installation av motordrivna grindar skall en besiktning utföras av

oavsett produkttyp eller marknad. Med ursprung från att under-

ett ackrediterat besiktningsföretag före det att grinden driftsätts.

lätta fri handel i Europa då varje land tidigare haft sina egna

Heras Stängsels grindar är CE-märkta samt Prestandadeklarerade i

regler, med exportproblem som följd, är de skärpta kraven för

enlighet med Byggproduktförordningen, vilket innebär att Heras kan

CE-märkning av byggprodukter inte bara en fråga om att under-

ombesörja drifttagningen och Förstagångsbesiktningen.

lätta för marknaden, utan det handlar även om säkerhet. För

Dessutom kan Heras, för er bekvämlighet, vid tecknande av service-

grindar handlar det främst om att vi inte skall skada oss vid

avtal ombesörja återkommande besiktningar genom ett externt

passage - med krosskador eller ännu mer olyckligt dödsfall på

ackrediterat bolag. Enligt gällande lagkrav som omfattar brukaren

grund rörliga komponenter.

av grinden skall påföljande besiktning ske efter två år, därefter vart-

Det finns många regler för att uppfylla säkerheten, genom att

annat år, beroende på placering av grind. Heras kan genom sitt

efterfråga detta nyckeldokument av leverantören säkerställer

serviceavtal

ni att er grind är kvalitetssäkrad, säker och laglig.

besiktningar via ackrediterat företag - allt för att ni skall få ut det

erbjuda

erforderlig

service

samt

påföljande

mesta av levererad grind och en bekymmersfri och säker drift.
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