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1 . Nazwa i nazwa handlowa wyboru budowlanego:

PINO system dekoracyjny
(asoriyment wg tabeli)

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: elementy małej architektury ulic i ogrodów

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: stosowane do kształtowania krajobrazu, nie przenoszą obciążeń od

ruchu pojazdów ani nacisku gruntów. Elementy zewnętrzne podlegające zamrażaniu i odmrażaniu bez udziału soli

odladzających.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
BUSZREM S.A.

ul. • wjrki 9, 97300 Piotrków Trybunalski
Miejsce produkcji:

Zakład Produkcji Kostki Brukowej w Gralewie,13214 Uzdowo
5. Miejsce i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałoś ci whaś ciwoś ci użytkowych: system 4

7. Polska Noma wyrobu: PNEN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów

8. Deklarowane właś ciwoś ci użytkowe:

Zasad nicze chaTakterystyki wym bmavyhriego
eeklarowane `maś ciwoś ol użytkowe

dla zanderzonego stosowania lu b zastosow=ńWyhzymałośćnaŚciskanieWłaściwościgeometryczneWyglądpowierzchnizewnętrznejOdpornośćnazamraźanieiodmraźaniebe`z

Llvflgi

30 N/mm2 (klasa betonu C25BO)
dop. odch. wymiarów wg specyfikacji
na wyrobie nie powinny być widoczne źadne rysy

udziału solj odladzających: nasiąkliwoś ć

Reakcja na ogieńKształtjwymiary

wartoś ć ś rednia do 6%

PNEN 13198:2005

klasa A1

wg Oferiy

9. Właś ciwoś ci uż}^kowe okreś lonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi

właś ciwoś ciami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właś ciwoś ci użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą
z dnia 16 kMrietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialnoś ć producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Bogusław Bojarski w Gralewie dnia 18.02.2019 ł®ku
l/\P.C)RAtoRIUM ZAKŁADOWE

BUSZREM S,A
z/s w Piotrkowłe Trybunalskim

z/`r:ŁAD PRODUKcjl KOSTKI BRUKOWEj
w Gralewie

13214 Uzdowo. tel 023 696 55 42 do 45
NIP 771 2436996
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Tabela 1. Pełny asoriyment produkowanych wyrobów*

Nazwa wyrobu

Wytritary UJsz:JVTvs`(mm)

Kolor

DESKAMAŁA

185/185/42

ciemny, jasny

DESKA ŚREDNIA

370/185/42

ciemny, jasny

DESKADU• A

560/185/42

ciemny, jasny

PIENIEK Z KORĄ MAŁY

0 260/230/42

ciemny, jasny

PIENIEK Z KORĄ DUŻ Y

0 470/410/42

ciemny, jasny

PALI SADA MAŁA

445#75/42

ciemny, jasny

PALISADA DUŻ A

110/190/375

ciemny, jasny

DON'CA

450/360/360

c]emny, jasny

* wymiary oraz kształt zgodnie z katalogiem `^ryrobów
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