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Jednostka certyfikuj^ca wyroby akredytowana przez PCA, Nr AC 207 

wydaje 

KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOSCI 
ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI 

Nr 207-UWB-070055540 

=5 

Zgodnie z rozporz^dzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z pozn. zm.), niniejszy certyfikat odnosi si^ do wyrobu budowlanego: 

Nazwa wyrobu: 

Beton towarowy 
zamierzone zastosowanie: 

do zastosowah konstrukcyjnych 

obj^tego Polsk^ Norm^ wyrobu: 
PN-EN 206+A1:2016-12 

wrazz krajowym uzupetnieniem PN-B-06265:2018-10 

wprowadzonego do obrotu pod nazw^i lub znakiem firmowym producenta: 

Firma Budowlano-Transportowa „SOBUD" Sp. z o.o. 
Adres: ul. Leszczyhskiego 4/29 

50-078 Wroclaw, Rzeczpospolita Polska 

i produkowanego w zaktadzie produkcyjnym: 
Zaklad produkcyjny: 
Adres: 

Firma Budowlano-Transportowa „SOBUD" Sp. z o.o. 
ul. Staromiejska 19/21 
46-100 Namyslow, Rzeczpospolita Polska 

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikaj^ce z krajowego systemu 2+, 
dotycz^ce oceny i weryflkacji statosci wtasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych 
wtasciwosci uzytkowych wyrobu zwi^zanych z jego zamierzonym zastosowaniem, s^ stosowane oraz ze 

zaktadowa kontrola produkcji spetnia maj^ce zastosowanie wymagania. 
Niniejszy certyfikat wydany po raz pien^/szy w dniu 06.05.2019 r. pozostaje wazny, dopoki zastosowaha 
Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji stafosci wtasciwosci uzytkowych, sam wyrob 
budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegn^ istotnej zmianie, oraz ze nie zostanie on zawieszony 
lub cofni^ty przez akredytowan^ jednostk^ certyfikujqcq wyroby. 

Ostrawa, 6 maja 2019 r. 

mgr inz. Vojtech Sebek 
Zast^pca Kierownika Jednostki Cert) 

Waznosc niniejszego certyfikatu mote bye potwierdzona - tel.: +420 286 019 427, pobis@tzus.cz 

fikujqcej 


