
 

 
 

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 Therm Lightshaft 
(PL name ACO Markant) 

ACO Markant Doświetlacz 

2. Name and address of the economic operator 2. Nazwa i adres podmiotu gospodarczego 
ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG  
Am Ahlmannkai, 24782 Büdelsdorf 

ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG  
Am Ahlmannkai, 24782 Büdelsdorf 

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 

A device intended for catching and drainage of rainwater 
that is not considered polluted and for lighting basement 
internal areas. Dimensions of lightshaft body varies from 
800x600x400mm to 2000x1500x700. Gratings vary from 
800x400 to 2000x700, and their load capacity is between 
1.5kN to 9kN. Lightshafts may be equipped with 
accessories like extension elements or watertight 
installation kits. 

Urządzenia do przechwytywania i odprowadzania wód 
deszczowych nie zaliczanych do zanieczyszczonych oraz 
doświetlania piwnicznych zagłębień przyokiennych. 
Korpusy w rozmiarach od 800x600x400 do 
2000x1500x700. Ruszty w wymiarach od 800x400 do 
2000x700, o nośności od 1.5kN do 9kN. Mogą być 
wyposażone w nadstawki przedłużające i akcesoria do 
montażu wodoszczelnego. 

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, are not subjected to 
any relevant rules in Germany 

 

4.1 Opisane powyżej rodzaje towarów nie podlegają 
pod żadną bezpośrednio z nimi związaną normę w 
Niemczech. 

 
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 

ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG is certified 
according to DIN ISO 9001. Lightshafts are subject to a 
continued internal quality control.  

ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG posiada 
certyfikat zgodności DIN ISO 9001. Doświetlacze są 
poddawane testom przez zakładową kontrolę jakości. 
 

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 before 01.07.2013 

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 użytkownikom przed 01.07.2013 

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 & Co. KG  
Am Ahlmannkai, 24782 Büdelsdorf 

ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG  
Am Ahlmannkai, 24782 Büdelsdorf 

 
Büdelsdorf, August 2021 

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

 
 
 


