DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYrKOWYCH
Nr SŁUP-OGR- 1/ 2013-MAŁRO
1.. Niepowtażalny kod identyfikacyjnytypu wyrobu ; (1) Prefabrykaty z betonu. ElemenĘ ogrodzeń betonowych - Słupki
żelbetowe poŚrednie, narożne, skĘne - MAŁRo - wysokośćogrodzenia 5oo, 1ooo, 1250, 15oo, t75o,2ooo, Żsoo, gooo;
wysokośćsłupka 1250, 1750, 2OOO, 2250, 2500, 2750, 3250,3500, 3950 mm.

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiająry identyfikację wyrobu budowlanego : Elemenly
ogrodzeń betonowych - Słupki żelbetowe poŚrednie, narożne, skrajne - MAŁRo - wysokośćogrodzenia 50o, 1ooo, 15oÓ, 2ooo,
2500, 3000, wysokoŚĆ słupka 1250, 7750,2000,2250,2500,2750| 3250,35OO, 3950 mm. Partia - data produkcji podana na
oznakowaniu wyrobu.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą
zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną :
Prefabrykowane elementy betonowe z betonu zbrojonego do wznoszenia ogrodzeń. Elementy pfzeznaczone są jako nie
konstrukcyjne, lub częŚciowo konstrukcyjne - słupki, deski pełne i ażurowe, płyty, rygle, szczudła, zastrzały oraz deski

podwalinowe.
Nazwa : (nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy) : Elementy ogrodzeń betonowych * Słupki zelbetowe poŚrednie,
narozne, skrajne - MAŁRO - wysokoŚĆ ogrodzenia 500, 1000, 1250, 1500, L750, 2000, 2500, 3000, wysokośćsłupka 1250,
L750, 2000, 2250, 2500, 27 50, 3250,3500, 3950 mm.

4.

Adres producenta

:

Z.P.H.U.,,MAŁRO" Małgorzata Dratwa,44-153 Sośnicowice, ul. Smolnicka 10

5, Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo) : nie doĘczy
6, System lub systemy oceny i weryfikacji stałościwłaściwości
użytkowych wyrobu budowlanego : - system oceny zgodności nr 4

7. W przypadku deklaracji właściwościużytkowych doĘczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: nie
dotyczy
8. W przypadku deklaracji właściwości
użytkowych doĘczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska
ocena techniczna : nie dotyczy
9. Deklarowane właściwości
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Załacznik B
W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wvńageńE,' Kdrymi
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10, WłaŚciwoŚci użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościamideklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja właściwości
uzytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.
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