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CERTYFIKAT ZGODNOSCI
ZAI<LADOWEJ KONTROLI PRODU KCJI
1487-CPR-74|ZKPl11',l
Zgodnie z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
z p62. zm. (Rozporzqdzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi sig do wyrobu budowlanego:

r.

belki stropowe
z betonu zwyklego zbrojonego
stosowane lqcznie z pustakami do budowy system6w stropowych
w budynkach i innych obiektach in2ynierskich,zwylEczeniem most6w
(wykaz wyrob6w w zalqczniku stanowiqcym integralnq c2956 cedyfikatu)
wprowadzane do obrotu ptzezi

Przedsigbiorstwo Produkcji Beton6w

,,PREFBET''
Spolka z o.o.
ul. Kolej owa 17
18-411 Sniadowo
wyprod u kowane w zakladzie:

jw.
Niniejszy certyfikat potwierdza, 2e wszystkie postanowienia dotyczAce oceny

i

weryfikacji stalo6ci

wla6ciwo6ci u2ytkowych, okreSlone w zalqczniku ZA normy:

EN 15037 -1:2008
(odpowiedn ik krajowy: PN-EN I 5037 -1 t201'l)
w systemie 2+ sq stosowane oraz ze

zakladowa kontrola produkcji spelnia wszystkie wymagania okreSlone powy2ej.
Niniejszy certyfikat obowiqzuje od dnia 15.07.2016n2) ipozostaje waZny tak dlugo, dop6ki metody
badah iilub wymagania dotyczqce zakladowej kontroli produkcji, zastosowane do oceny wla5ciwo6ci
uZytkowych zad'eklarowanych charakterystyk, zawarte w zharmonizowanej normie oraz sam wyr6b i warunki
jego wytwarzania w zakladzie nie ulegnq istotnej zmianie.

Kierownik

'{-

Warszawa, aktualizacja dnia 1 5.07.201 6r,

')Ninielszy, z-aktualizowany certyfikat od dnia 15.07.2016r. zastgpuje certyfikat 14g7-cpD-74/zKphf
z dnia 27'06'2012r. i stanowi potwierdzenie udzielonej w dniu M.OZ.ZOOAT. cerqmfaqi systemu zakladowej
kontroli produkcji.
Aktualizacja dotyczy zmiany podstawy prawnejoraz adresu siedziby Jednostki Certyfikujqcej.
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wykaz wyrobow objgtych certyfikatem jw.:
belki stropowe

tvp

Teriva 4,0/1/KJ

dtugoS6
I.m I

2,40+7,20

obcia2enie
I fntm'l

40

Warszawa, dnia 15.07.2015r.

dokumentacja

techniczna
DTR element6w
stropowych TERIVA
PPPU INWENTA
Sp. z o.o.
2003r., 2007r.,
+ Aneks Nr 1/2011

