
 

 
 

Mutual recognition declaration for the purposes of Article 4 of Regulation (EU) 2019/515 of the 
European Parliament and of the Council / Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu do celów art. 4 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 
Part I/ Część I   

1. Unique identifier for the goods or type of goods 1. Niepowtarzalny numer identyfikacyjny towarów lub 
rodzaju towarów 

ACO Combipoint PE ACO Combipoint PE 
2. Name and address of the economic operator 2. Nazwa i adres podmiotu gospodarczego 
ACO Severin Ahlmann GmbH & CoKG 
Am Ahlmannkai 
24782 Büdelsdorf 
Germany 

ACO Severin Ahlmann GmbH & CoKG 
Am Ahlmannkai 
24782 Büdelsdorf 
Niemcy 

3. Description of the goods or type of goods subject of 
the mutual recognition declaration 

3. Opis towarów lub rodzaju towarów będących 
przedmiotem oświadczenia o wzajemnym 
uznawaniu 

The ACO Combipoint PE system includes prefabricated 
monolithic gully bodies and supplementary elements. The 
components of the Combipoint PE system are made of 
polyethylene. Each element of the system is equipped 
with vertical and horizontal ribs that stiffen the body and 
help anchor the body after installation. 
The weight of the bodies without sludge part does not 
exceed 9 kg. 
In the case of bodies with a sludge part, the weight of the 
heaviest body is 22 kg. 
The elements are equipped with connectors of the outer 
diameter of ø160 mm, thanks to which PVC pipes 
according to EN 1401, PE according to DIN 8074/75 or 
DIN EN 12666 can be connected (possibility of connecting 
with electrofusion couplings) or PP according to EN 1852. 
As supplementary elements in the system, there are also 
elements that allow for siphoning, calming the flow or 
increasing the height. 
The bodies are designed to be used with grates: 
300x500mm, 500x500mm or 500x800mm depending on 
the used body. The innovative structure of the system and 
the method of installing the grate cause the loads from 
vehicle traffic to be transferred directly to the ground 
surrounding the inlet. 
Gratings are made in load class C250 or D400. Gratings are 
locked in place using special plastic locks. Frame include 
special set of PEWPREN inserts which support grating. 
Frame made from casted iron and concrete (BEGU). 
Casted iron frame includes special knockoff which allows 
to drain water from the surface even before laying final 
bituminous layer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W skład systemu ACO Combipoint PE wchodzą 
prefabrykowane monolityczne korpusy wpustów wraz z 
elementami uzupełniającymi. Elemeny systemu 
Combipoint PE są wykonane z polietylenu. Każdy 
element systemu wyposażony jest w pionowe oraz 
poziome żebra, które spełniają rolę usztywnienia 
korpusu oraz pomagają w kotwieniu korpusu po 
zainstalowaniu wpustu. 
Waga korpusów bez osadnika nie przekracza 9 kg. 
W przypadku korpusów z osadnikiem waga najcięższego 
korpusu wynosi 22kg.   
Elementy są wyposażone w króćce średnicy zewnętrznej 
ø160mm dzięki czemu do wpustów można podłączyć 
rury PVC zgodne z EN 1401, PE zgodne z DIN 8074/75 
lub DIN EN 12666 (możliwość łączenia za pomocą 
złączek elektrooporowych) lub rur PP zgodnych z normą 
EN 1852.  
Jako elementy uzupełniające w systemie występują 
również elementy pozwalające na wykonanie 
zasyfonowania, uspokojenia przepływu lub 
podwyższenia wpustu.  
Korpusy są przystosowane do stosowania z rusztami: 
300x500mm, 500x500mm lub 500x800mm zależnie od 
zastosowanego korpusu. Innowacyjna budowa systemu 
oraz sposób montażu rusztu powoduje, że obciążenia 
od ruchu pojazdów przekazywane są bezpośrednio na 
otaczające korpus podłoże. Ruszty odpowiadają klasom 
C250 lub D400. Ruszty mocowane w ramie za pomocą 
zestawu specjalnych zatrzasków. Rama wyposażona w 
zestaw wkładek PEWPREN na których opiera się ruszt. 
Rama wykonana z żeliwa i betonu (BEGU). Rama 
wyposażona w specjalne elementy do wybicia 
pozwalające na odprowadzanie wody nawet przed 
ułożeniem finalnej warstwy bitumicznej. 



 

 
 

4. Declaration and information on the lawfulness of the 
marketing of the goods or that type of goods 

4. Oświadczenie i informacje dotyczące zgodności z 
prawem wprowadzenia do obrotu towarów lub 
towarów tego rodzaju 

4.1 Type of goods described above, including their 
characteristics, comply with the following rules applicable 
in Germany. 
4.2:  
- Gratings made according to DIN EN 124 and DIN 1229 
 

4.1 Opisane powyżej rodzaje towarów posiadają 
właściwości zgodne z zasadami obowiązującymi w 
Niemczech. 
4.2: 
- Ruszty wykonane zgodnie z normą DIN EN 124 oraz 
DIN 1229 
 

5. Any additional information considered relevant to an 
assessment of whether the goods or that type of 
goods are lawfully marketed in the Member State 
indicated in point 4.1 

5. Wszelkie dodatkowe informacje uznane za istotne 
do przeprowadzenia oceny, czy towary lub towary 
tego rodzaju zgodnie z prawem wprowadzono do 
obrotu w państwie członkowskim wskazanym w pkt 
4.1 

Production facilities are certified according to DIN ISO 
9001. Products are subject to a continued internal quality 
control. 

Zakłady produkcyjne są certyfikowany zgodnie z DIN ISO 
9001. Produkty podlegają ciągłej kontroli przez 
zakładową kontrolę produkcji. 

6. This part pf the mutual recognition declaration has 
been drawn up under the sole responsibility of the 
economic operator identified under point 2.  

6. Ta część oświadczenia o wzajemnym uznawaniu 
została sporządzona na wyłączoną 
odpowiedzialność podmiotu gospodarczego 
określonego w pkt 2. 

 
 
Büdelsdorf, August 2021 

 
i.V. Jörn Gosch, Head of Quality- and 
Environmental-Management 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Part II/Część II 
7. Declaration and information on the marketing of the 

goods or that type of goods 
 

7. Oświadczenie i informacje dotyczące 
wprowadzenia do obrotu towarów lub towarów 
tego rodzaju 

7.1 Type of goods described in Part I are made available to 
end users on the market in the Member State indicated in 
point 4.1 
7.2 The goods mentioned in Part I were first made 
available for customers in 2009 

7.1 Towary rodzaju opisane w Części I są udostępniane 
użytkownikom końcowym na rynku w państwie 
członkowskim wskazanym w pkt 4.1. 
7.2 Towary opisane w Części I zostały pierwszy raz 
udostępnione klientom w 2009 

8. Any additional information considered relevant to an 
assessment of whether the goods or that type of 
goods are lawfully marketed in the Member State 
indicated in point 4.1 

8. Wszelkie dodatkowe informacje uznane za istotne 
do oceny, czy towary tego rodzaju zgodnie z 
prawem wprowadzono do obrotu w państwie 
członkowskim wskazanym w pkt 4.1 

--- --- 
9. This part of the mutual recognition declaration has 

been drawn up under the sole responsibility of: 
9. Ta część oświadczenia o wzajemnym uznawaniu 

została sporządzana na wyłączną 
odpowiedzialność: 

ACO Severin Ahlmann GmbH & CoKG 
Am Ahlmannkai 
24782 Büdelsdorf 
Germany 

ACO Severin Ahlmann GmbH & CoKG 
Am Ahlmannkai 
24782 Büdelsdorf 
Niemcy 

 
Büdelsdorf, August 2021 

 
i.V. Jörn Gosch, Head of Quality- and 
Environmental-Management 

 
 
 


