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In overeenstemming met verordening EU Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 
maart 2011 (the Construction Products Regulation of CPR), is dit certificaat van toepassing op  het 
bouwproduct 

Vaste slanghaspels met vormvaste slang 
waarbij de scope van bouwproduct(en) is vermeld op pagina 2 van dit certificaat in de handel gebracht 
onder de (merk)naam van 

Meku B.V.  
en vervaardigd op de productie-installatie 

MEKU BV - J H van Aismawei 72 – 74 - 9045 PM Beetgumermolen 
Nederland 
 
Dit certificaat verklaart dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de 
prestatiebestendigheid beschreven in Annex ZA van de norm 
 

NEN-EN671-1:2012 
 
onder systeem 1 voor de prestaties zoals aangegeven in dit certificaat worden toegepast en dat de 
productiecontrole in de fabriek die de fabrikant uitvoert, wordt beoordeeld om de prestatiebestendigheid 
van het bouwproduct te waarborgen. 
 
Dit certificaat is voor het eerst uitgegeven op 1 februari 2002 en blijft geldig zolang de geharmoniseerde 
norm, het bouwproduct, de AVCP methodes en de productie voorwaarden in de fabriek niet significant 
worden gewijzigd, tenzij geschorst of ingetrokken door de productcertificatie-instantie.  
 
 

 
Ron Scheepers 
Kiwa 

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

Onderneming 

Meku B.V.  

J H Van Aismaweg 72-74 

9045 PM  BEETGUMERMOLEN 

Tel. 058-2531428 

Fax 058-253 15 57 

info@prolinemeku.com 

www.prolinemeku.com 

 

 

 

 

 

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK 

Tel. 088 998 44 00 

Fax 088 998 44 20 

info@kiwa.nl 

www.kiwa.nl 
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Vaste slanghaspels met vormvaste slang 
 

 

 

Vaste slanghaspel met vormvaste slang 
 

 

Meku Model Bladmiddellijn (mm) Slang afmetingen Uitvoering 
Pro-line maximaal Ø 800 Ø 19 x maximaal 30m Handbediende uitvoering 
Pro-line maximaal Ø 800 Ø 25 x maximaal 30m Handbediende uitvoering 
Pro-line maximaal Ø 800 Ø 19 x maximaal 30m Automatische uitvoering 
Pro-line maximaal Ø 800 Ø 25 x maximaal 30m Automatische uitvoering 

 
 
De slanghaspels met vormvaste slang met een middellijn van 19 mm mogen worden voorzien van de volgende typen straalpijp met een nominale 
middellijn DN 6: 
• kogelstraalpijp artikelnr. 249808.9, 
• kunststof straalpijp artikelnr. 109029.8, 
• kunststof straalpijp Pro-line, uitgevoerd met fluorescerende buitenring. 
 
 
De slanghaspels met vormvaste slang met een middellijn van 25 mm mogen worden voorzien van de volgende typen straalpijp met een nominale 
middellijn DN 8: 
• kogelstraalpijp artikelnr. 108999.0, 
• kunststof straalpijp artikelnr. 102660.8, 
• kunststof straalpijp Pro-line, uitgevoerd met fluorescerende buitenring. 
 
 
De slanghaspels worden voorzien van: 
• Vormvaste slang met middellijn 19mm: KIWA - MM - EN 694:2014 – A - 2 – 19 - 1,2 – XQ/20XX 
of 
• Vormvaste slang met middellijn 25mm: KIWA - MM - EN 694:2014 – A - 2 – 25 - 1,2 – XQ/20XX 
 
 
Daarnaast zijn de slanghaspels voorzien van: 
• Handbediende uitvoering: handbediende stopkranen met klep of kogel, voorzien van het Kiwa keurmerk 
of 
• Automatische uitvoering: automatische stopkraan, voorzien van het Kiwa keurmerk. 
 
 


