
 
 

VNÚTROŠTÁTNE VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 

Č.: 19/00/83/19 

 

1. Obchodný názov a názvy stavebného výrobku: 

Schodiskový stupeň: 

Grando 100 x 40 x 15 cm 

Lira 100 x 40 x 15 cm 

 

2. Označenie typu stavebného výrobku: 

Nenosné betónové prefabrikáty – prvky malej architektúry ulíc a záhrad. 

3. Zamýšľané použitie alebo použitia: 

Nenosné prefabrikované výrobky, betónové prvky na použitie v: parkoch, záhradách, 

priestranstvách, atď. Na terénne úpravy – na vymedzenie a/alebo oddelenie častí povrchov tej 

istej a/alebo rôznych úrovní. Určené na samostatné použitie alebo na vrstvenie v súlade s 

projektom. Ich úlohou nie je prenos záťaží z cestnej premávky, tlaku pôdy. 

Zabudovať v súlade s vyššie uvedeným určením podľa projektu 

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

Polbruk S.A. 80-299 Gdaňsk ul. Nowy Świat 16 c, Výrobný podnik č. 83 v Kielcach 

Ul. Ściegiennego 262, 25-116 Kielce 

5. Názov a adresa sídla oprávneného zástupcu, ak bol ustanovený: netýka sa 

6. Uplatniteľný vnútroštátny systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: 4 

7. Vnútroštátna technická špecifikácia: 

7a.  Poľská norma výrobku: 

       PN-EN 13198:2005 Betónové prefabrikáty. Uličný a záhradný mobiliár. 

8. Deklarované parametre 

Základné vlastnosti stavebného výrobku pre 

zamýšľané  

použitie alebo použitia 

Deklarované parametre Poznámky 

Trieda betónu C 25/30  

Geometrické vlastnosti Tolerancia dĺ./šír./výš. +/- 5  mm  

Vonkajší vzhľad Na výrobku nesmú byť viditeľné ryhy  

Odolnosť proti atmosférickým podmienkam Mrazuvzdorné bez posypových solí 

Nasiakavosť ≤ 7% 

 

9. Parametre vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so všetkými parametrami uvedenými v bode 8. 

Toto vnútroštátne vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade zo zákonom zo dňa 16. apríla 

2004 o stavebných výrobkoch na výlučnú zodpovednosť výrobcu. 

 

V mene výrobcu podpísal: 
            HLAVNÝ TECHNOLÓG 

  

 
 

 Straszęcin, 01.03.2019 
  (miesto a dátum vydania)      (meno, priezvisko a funkcia) 

 
 
 



 
 

VNÚTROŠTÁTNE VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 

Č.: 15/00/83/19 

 

1. Obchodný názov a názvy stavebného výrobku: 

Štiepané betónové palisády: 

8 x 8 cm výška 30,50 cm 

12,5 x 15 cm výška 45,60 cm 

 

2. Označenie typu stavebného výrobku: 

Nenosné betónové prefabrikáty – prvky malej architektúry ulíc a záhrad. 

3. Zamýšľané použitie alebo použitia: 

Nenosné prefabrikované výrobky, betónové prvky na použitie v: parkoch, záhradách, 

chodníkoch pre chodcov priestranstvách, atď. Na terénne úpravy – na vymedzenie a/alebo 

oddelenie častí povrchov tej istej a/alebo rôznych úrovní. Ich úlohou nie je prenos záťaží z 

cestnej premávky, tlaku pôdy. 

Nevrstviť. 

Zabudovať v súlade s vyššie uvedeným určením podľa projektu 

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

Polbruk S.A. 80-299 Gdaňsk ul. Nowy Świat 16 c, Výrobný podnik č. 83 v Kielcach 

Ul. Ściegiennego 262, 25-116 Kielce 

5. Názov a adresa sídla oprávneného zástupcu, ak bol ustanovený: netýka sa 

6. Uplatniteľný vnútroštátny systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: 4 

7. Vnútroštátna technická špecifikácia: 

7a.  Poľská norma výrobku: 

       PN-EN 13198:2005 Betónové prefabrikáty. Uličný a záhradný mobiliár. 

8. Deklarované parametre 

Základné vlastnosti stavebného výrobku pre 

zamýšľané  

použitie alebo použitia 

Deklarované parametre Poznámky 

Trieda betónu C 25/30  

Geometrické vlastnosti Tolerancia dĺ./šír./výš. +/- 5  mm  

Vonkajší vzhľad Na výrobku nesmú byť viditeľné ryhy  

Odolnosť proti atmosférickým podmienkam Mrazuvzdorné bez posypových solí 

Nasiakavosť ≤ 7% 

 

9. Parametre vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so všetkými parametrami uvedenými v bode 8. 

Toto vnútroštátne vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade zo zákonom zo dňa 16. apríla 

2004 o stavebných výrobkoch na výlučnú zodpovednosť výrobcu. 

 

V mene výrobcu podpísal: 
            HLAVNÝ TECHNOLÓG 

  

 
 

 Straszęcin, 01.03.2019 
  (miesto a dátum vydania)      (meno, priezvisko a funkcia) 

 
 


