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1. Producent wyrobu budowlanego. / Manufacturer 

ADEN  

ul. Mickiewicza 37/39 

05-320 Mrozy 

2. Nazwa wyrobu / Products 

Elastyczne przewody aluminiowe / aluminum flexible  duct 

Izolowane termicznie –isoflex ( średnica 102 -508 ) / thermally insulated flexible duct – 
isoflex (dia. 102-508 ) 

Izolowane termicznie i akustycznie – sonoflex  ( średnica 102 – 508 ) / acoustically & 
thermally insulated flexible ducts – sonoflex ( dia. 102-508 ) 

Nieizolowane – aluflex  ( średnica 102 – 508 ) / uninsulated flexible duct –aluflex ( dia 102-
508 ) 

Aluminiowy elastyczny przewód powlekany  folią PVC – combiflex (średnica 102-508) / 
Aluminum flexible duct coated with PVC foil – Combiflex ( dia 102-508 ). 

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu / where to use the products 

Wykorzystywane są w branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody stosuje się do 
połączenia kanałów blaszanych np. z anemostatami lub puszkami rozprężnymi. W  
budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych i rolnych / 
Almost in all commercial, governmental, housing projects comfort base ventilation system. 
The flexible ducts need to be installed in the ductworks of those projects between metal 
ducts and registers plenum boxes in order to prevent vibration transfer to the suspended 
ceiling mainly. 

4. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego / Declared technical features of the 
products 
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EN 13180:2004 wentylacja budynków, sieci przewodów. Wymiary i wymagania techniczne 
dotyczące przewodów elasycznych.  /                 

EN 13180:2004 Ventilation for buildings  - Dimensional and mechanical requirements for 
flexible ductwork. 

PN-B-03434:1999 – przewody wentylacyjne podstawowe wymagania. /  

PN-B-03434:1999 flexible duct basic requirements. 

Atest Higieniczny HK/K/1144/01/2016 Ważny do 22/12/2021 /  

Hygienic Certification HK/K/1144/01/2016 valid until December 22th, 2021. 

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją 
techniczną / 

Aden declare with full responsibility that the construction product is in conformity with 
the technical specification. 

 

       

Mrozy 11.08.2017     Aden  

 

 


