
 

 

 
ŠTÁTNE VYHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH 

č. 15/BB-T/2019 
 

1. Názov a obchodný názov stavebného výrobku: 

Stopnie Schodowe Architect, Stopnie Okładzinowe Architect, Stopnie Blokowe Novator, Stopnie Blokowe 

Baza, Stopnie Blokowe Romantica, Stopnie Blokowe Profit, Bloki Schodowe Kavero, Bloki Schodowe 

Trawertyn,      

2.  

 

3. Typové označenie stavebného výrobku: 

Betónový prvok schodových systémov. 
 

4. Zamýšľané použitie alebo použitia: 

Prvky schodových systémov určené na použitie v exteriéri a interiéri, na verejných priestranstvách a 

súkromných pozemkoch, nepodliehajúce záťaži vozidiel a posypovej soli, na samostatné alebo systémové 

použitie. 
 

5. Názov a adresa sídla výrobcu a miesto výroby výrobku: 

BRUK-BET Sp. z o.o. 

Nieciecza 199, 33-240 Żabno, Poľsko 

Výrobný podnik: 33-102 Tarnów, ul. Mroźna 18, Poľsko 
 

6. Názov a adresa sídla splnomocneného zástupcu ak bol určený: Netýka sa. 
 

7. Štátny systém použitý na hodnotenie a verifikáciu stálosti úžitkových vlastností: Systém 4 
 

8. Štátna technická špecifikácia: 

7a. Poľská norma výrobku: Poľská norma PN EN 13198 „Prefabrikáty z betónu.  

                                                                                             Prvky malej záhradnej a pouličnej architektúry”. 

      Názov akreditovanej certifikačnej jednotky, číslo akreditácie a číslo štátneho certifikátu alebo názov  

      akreditovaného laboratória/laboratórií a číslo akreditácie: Netýka sa. 
 

7b. Štátne technické hodnotenie: Netýka sa. 

 

      Jednotka technického hodnotenia/Štátna jednotka technického hodnotenia: Netýka sa. 

      Názov akreditovanej certifikačnej jednotky, číslo akreditácie a číslo certifikátu: Netýka sa. 
 

9. Vyhlásené úžitkové vlastnosti:   
 

 

10. Úžitkové vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v súlade so všetkými uvedenými v bode 8 deklarovanými 

úžitkovými vlastnosťami. Toto štátne vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach je vydané v súlade so zákonom zo dňa 

16. apríla 2004 zákona o stavebných výrobkoch, na výhradnú zodpovednosť výrobcu. 

 

 

           V mene výrobcu podpísal: Łukasz Lechowicz – Zástupca hlavného technologa, Vedúci laboratória 

         
                       

  

                                                                                          
 

 Nieciecza, dňa 30.4.2019 
                ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………. …………………………………………….…………. 
                     (dátum a miesto vystavenia)                                    (podpis) 

 

Hlavné charakteristiky stavebného výrobku  

pre plánované použitie alebo použitia 
Deklarované úžitkové vlastnosti Poznámky 

Prípustné odchýlky rozmerov: 
- hlavný rozmer ≤ 1 m 
- hlavný rozmer > 1 m 

 
±5 mm 
±15 mm 

- 

Nasiakavosť  ≤ 7 % - 

Minimálna trieda betónu C 30/37 - 

Iné vlastnosti výrobku 

Odolnosť proti šmyku/pošmyknutiu (vzťahuje sa na 

leštené výrobky - Terazzo) 
Dostatočná  

Skúška v súlade s normou  
PN EN 13748-2 


