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Jednostka autoryzowana 204  

zgodnie z decyzją ÚNMZ nr 11/2013 z dnia 06 maja 2013 
Oddział 0900 – TIS 

CERTYFIKAT PRODUKTU 

nr 204/C5a/2015/090-034527 

Wydana zgodnie z § 5a ustawy nr 163/2002 DU., o wymaganiach technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych, w obowiązującym brzmieniu rozporządzenia RM nr 312/2005 DU., w którym jednostka 

autoryzowana potwierdza własności techniczne produktu budowlanego 
 

KOTWA PRO 
Kotwa PRO służąca do wzmacniania prefabrykowanych ścian warstwowych budynków wielkopłytowych  

 
 

Wnioskodawca:  

HARDPRO Sp. z.o.o 

 REGON: 362177695 

 adres: ul. Nowy Kisielin  - A. Wysockiego 2, 66-002 Zielona Góra, Polska 

 producent: HARDPRO Sp. z.o.o. 

 adres: ul. Nowy Kisielin  - A. Wysockiego 2, 66-002 Zielona Góra, Polska 

 zlecenie: Z090150452 

Jednostka autoryzowana zbadała dokumenty dostarczone przez wnioskodawcę, przeprowadziła badania 
dostarczonych próbek produktu i sprawdziła system produkcji u producenta i stwierdza, że: 

• niniejszy produkt spełnia podstawowe wymagania techniczne dla produktów budowlanych związanych 
z powyżej podanymi rozporządzeniami RM prezentowanymi w niniejszym budowlanym świadectwie 
technicznym: STO nr 090-034525 z dnia 21 września 2015 

• system organizacji i kontroli produkcji jest zgodny z istniejącą dokumentacją techniczną i gwarantuje, że 
produkt wprowadzany na rynek budowlany będzie spełniał wymagania prezentowane w powyższej aprobacie 
technicznej i odpowiadał dokumentacji technicznej zgodnie § 4 punkt 3 powyżej podanego rozporządzenia RM.  

 

Integralną częścią tego certyfikatu jest raport z badań certyfikacyjnych nr 090-034526 z dnia 30  września 2015, 
który zawiera wnioski z badań, sprawozdania i wyniki badań, podstawowy opis i rysunki produktu niezbędne do jego 
identyfikowania. 

Certyfikat  zachowuje swoją ważność do czasu, w którym nie zmienią się wyraźnie wymagania zawarte w STO, 
z którym certyfikat jest związany oraz do czasu, kiedy ulegną zmianie warunki produkcji w zakładzie produkcyjnym 
lub schemat organizacyjny firmy.  

Jednostka autoryzowana przeprowadza nie mniej jak jeden raz w ciągu 12 miesięcy kontrolę systemu kontroli 
jakości produkcji w zakładzie produkcyjnym  zgodnie z § 5a rozporządzenia RM o której jest mowa powyżej. Jeżeli 
jednostka autoryzowana stwierdzi odstępstwa jest uprawniona anulować lub zmienić powyższy certyfikat.   

 
 

Osoba odpowiedzialna za prawidłowość tego certyfikatu:   
  
 
 
 
 
 
Pieczątka jednostki auturyzowanej 204  

 Praga, 30 września 2015 Ing. Jiří Studnička 
 Przedstawiciel jednostki autoryzowanej 204 


