CERTYFIKAT
zgod oś i )akładowej Ko troli Produk ji

2627-CPR-1090-1.PL

.TÜVRh.

.

zgod ie z Rozporządze ie UE Nr 5/
Parla e tu Europejskiego i Rady z d ia 9
Rozporządze ie w sprawie wyro ów udowla y h - CPR)
Ni iejszy ertyfikat o owiązuje dla wyro u udowla ego:

Wyró

udowlany

ar a

Ele e ty oś e oraz i h zestawy wyko a e ze stali do klasy
EXC2 według EN 9 -2:2018

Zastosowanie

dla konstrukcji oś y h we wszystki h typa h udowli

Oznakowanie CE

ZA.3.2, ZA.3.4 according to EN 1090-1:2009+A1:2011

Producent

HANBUD Sp. z o.o.
Brańsk 5
17-100 Bielsk Podlaski
Polska

Zakład produk yjny

ul. Brańsk 5 , 7-100 Bielsk Podlaski

Miejsce produkcji

Potwierdzenie

Ni iejszy ertyfikat potwierdza, że zastosowa o wszystkie
posta owie ia doty zą e o e y i weryfika ji stałoś i pro esów
opisa e w załą z iku )A or y zhar o izowa ej

EN 1090-1:2009+A1:2011
zgodnie z syste e
+ oraz, że )akładowa Ko trola Produk ji
speł ia wszystkie wy aga ia określo e w powyższej or ie

Data pierwszego wydania
Następna inspek ja w nadzorze

22.05.2020
21.02.2023

Okres ważnoś i

Ni iejszy ertyfikat za howuje swoją waż ość, do zasu aż ie
z ie ią się określo e w or ie zhar o izowa ej etody adań
i/lu wy aga ia zakładowej ko troli produk ji do o e y
deklarowa y h właś iwoś i użytkowy h oraz ie uleg ą istot ej
z ia ie waru ki produk yj e w zakładzie.

Miejsce i data wystawienia

Zabrze, 22.02.2021

Leszek Zadroga
Jednostka Notyfikowana

Certification FPC
Certyfikacja ZKP

7-CPR-1 9 -1.PL

Numer certyfikatu

.TÜVRh. 1.

Zakres wytwarzania

Produk ja, Cię ie, wier e ie, for owa ie

Uwagi

Jednostka Notyfikowana - 2627 TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o. doko ała
wstęp ej inspekcji zakładu produkcyjnego i systemu zakładowej kontroli
produkcji oraz prowadzi iągły adzór i o e ę zakładowej kontroli
produkcji.

Postanowienia ogólne
O owiązują waru ki or y zhar o izowa ej EN 1 9 -1:

9+A1:

11, pkt B. ,1 do pkt . włą z ie.

W sz zegól oś i nadzorowane są wymagania według normy EN 1090-1:2009+A1:2011, pkt B 4.3. W odniesieniu do
ty h wy agań Produ e t usi przekazywać Jed ost e Notyfikowa ej deklara ję produ e ta.
Certyfikat Zgod oś i wyda o a podstawie waru ków ertyfika ji dostęp y h a stro ie www.tu .pl/zala z iki

TÜV Rhei la d Polska Sp. z o.o.
ul. Ko itetu O ro y Ro ot ików 5 ,
Jed ostka Notyfikowa a
Busi ess Strea

-1

Warszawa, Polska

7 w zakresie wyro ów udowla y h

I dustrial Ser i es, ul. Wol oś i 3 7, 1-

e-mail: post@pl.tuv.com

Za rze, Polska

CERTIFICATE
conformity of the Factory Production Control

2627-CPR-1090-1.PL

.TÜVRh.

.

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011
(the Construction Products Regulations - CPR)
This certificate applies to the following construction product:

Construction product

Structural components and kits for steel structures to EXC2
according to EN 1090-2:2018

Intended use

for load-bearing structures in all types of buildings

CE-marking method

ZA.3.2, ZA.3.4 according to EN 1090-1:2009+A1:2011

Manufacturer

HANBUD Sp. z o.o.
Brańsk 153
17-100 Bielsk Podlaski
Poland

Manufacturing plant

ul. Brańsk 153, 17-100 Bielsk Podlaski

Production facility of the manufacturer

Confirmation

This certificate attests that all provisions concerning the assessment
and verification of constancy of performance described in Annex ZA
of the harmonised standard

EN 1090-1:2009+A1:2011
under system 2+ are applied, and that the factory production
control fulfills all the prescribed requirements stated therein.

Date of first issue
Next Surveillance inspection

22.05.2020
21.02.2023

Period of validity

This certificate will remain valid as long as the test methods and/or
the factory production control requirements included in the
harmonised standard used to assess the performance of the
declared characteristics do not change, and the product and the
manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

Place and date of issue

Zabrze, 22.02.2021
Leszek Zadroga
Notified Body

Certification FPC
Certyfikacja ZKP

7-CPR-1 9 -1.PL

Certificate number:

.TÜVRh. 1.

Range of production

Production, Cutting, holing, forming

Remarks

The Notified Body No. 2627 TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o. has
performed the initial inspection of the/of manufacturing plant(s) and of
the factory production control and performs the continuous surveillance,
assessment and approval of the factory production control.

General provisions
The conditions of the standard EN 1090-1:2009+A1:2011, from section B. 4.1 until including section B.
4.4. must be fulfilled.
The requirements of EN 1090-1:2009+A1:2011, section B. 4.3 are observed. These refer to the annual
statements to be submitted in writing of the manufacturer to the Notified Body.
The certificate was issued on the basis of the certification conditions available on the
www.tuv.pl/zalaczniki

TÜV Rhei la d Polska Sp. z o.o.
ul. Ko itetu O ro y Ro ot ików 5 ,

-1

Warszawa, Pola d

Notified Body 2627 for Construction Poroducts
Busi ess Strea

I dustrial Ser i es, ul. Wol oś i 3 7, 1-

e-mail: post@pl.tuv.com

Za rze, Pola d

CERTYFIKAT
zgod oś i Zakładowej Ko troli Produk ji

2627-CPR-1090-1.PL0023.TÜVRh.

.

zgod ie z Rozporządze ie UE Nr 3 5/ 11 Parla e tu Europejskiego i Rady z d ia 9
Rozporządze ie w sprawie wyro ów udowla y h - CPR)
Ni iejszy ertyfikat o owiązuje dla wyro u udowla ego:

Wyró

udowlany

ar a

11

Ele e ty oś e oraz i h zestawy wyko a e ze stali do klasy
EXC2 według EN 1 9 -4:2018

Zastosowanie

dla profilowa y h a zi o ele e tów ko struk yj y h oraz
ko struk ji poszy ia da hów, sufitów, stropów i ś ia

Oznakowanie CE

ZA.3.2, ZA.3.4 according to EN 1090-1:2009+A1:2011

Producent

HANBUD Sp. z o.o.
Brańsk 153
17-100 Bielsk Podlaski
Polska

Zakład produk yjny

ul. Brańsk 153, 17-100 Bielsk Podlaski

Miejsce produkcji

Potwierdzenie

Ni iejszy ertyfikat potwierdza, że zastosowa o wszystkie
posta owie ia doty zą e o e y i weryfika ji stałoś i pro esów
opisa e w załą z iku ZA or y zhar o izowa ej

EN 1090-1:2009+A1:2011
zgodnie z syste e
+ oraz, że Zakładowa Ko trola Produk ji
speł ia wszystkie wy aga ia określo e w powyższej or ie

Data pierwszego wydania
Następna inspek ja w nadzorze

22.05.2020
21.02.2023

Okres ważnoś i

Ni iejszy ertyfikat za howuje swoją waż ość, do zasu aż ie
z ie ią się określo e w or ie zhar o izowa ej etody adań
i/lu wy aga ia zakładowej ko troli produk ji do o e y
deklarowa y h właś iwoś i użytkowy h oraz ie uleg ą istot ej
z ia ie waru ki produk yj e w zakładzie.

Miejsce i data wystawienia

Zabrze, 22.02.2021

Leszek Zadroga
Jednostka Notyfikowana

Certification FPC
Certyfikacja ZKP

7-CPR-1 9 -1.PL

Numer certyfikatu

3.TÜVRh. 1.

Zakres wytwarzania

Produk ja, Cię ie, wier e ie, for owa ie

Uwagi

Jednostka Notyfikowana - 2627 TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o. doko ała
wstęp ej inspekcji zakładu produkcyjnego i systemu zakładowej kontroli
produkcji oraz prowadzi iągły adzór i o e ę zakładowej kontroli
produkcji.

Postanowienia ogólne
O owiązują waru ki or y zhar o izowa ej EN 1 9 -1:

9+A1:

11, pkt B. ,1 do pkt . włą z ie.

W sz zegól oś i nadzorowane są wymagania według normy EN 1090-1:2009+A1:2011, pkt B 4.3. W odniesieniu do
ty h wy agań Produ e t usi przekazywać Jed ost e Notyfikowa ej deklara ję produ e ta.
Certyfikat Zgod oś i wyda o a podstawie waru ków ertyfika ji dostęp y h a stro ie www.tu .pl/zala z iki

TÜV Rhei la d Polska Sp. z o.o.
ul. Ko itetu O ro y Ro ot ików 5 ,
Jed ostka Notyfikowa a
Busi ess Strea

-1

Warszawa, Polska

7 w zakresie wyro ów udowla y h

I dustrial Ser i es, ul. Wol oś i 3 7, 1-

e-mail: post@pl.tuv.com

Za rze, Polska

CERTIFICATE
conformity of the Factory Production Control

2627-CPR-1090-1.PL0023.TÜVRh.

.

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011
(the Construction Products Regulations - CPR)
This certificate applies to the following construction product:

Construction product

Structural components and kits for steel structures to EXC2
according to EN 1090-4:2018

Intended use

for thin-gauge, cold-formed steel elements and structures for
roof, ceiling, floor and wall applications

CE-marking method

ZA.3.2, ZA.3.4 according to EN 1090-1:2009+A1:2011

Manufacturer

HANBUD Sp. z o.o.
Brańsk 153
17-100 Bielsk Podlaski
Poland

Manufacturing plant

ul. Brańsk 153, 17-100 Bielsk Podlaski

Production facility of the manufacturer

Confirmation

This certificate attests that all provisions concerning the assessment
and verification of constancy of performance described in Annex ZA
of the harmonised standard

EN 1090-1:2009+A1:2011
under system 2+ are applied, and that the factory production
control fulfills all the prescribed requirements stated therein.

Date of first issue
Next Surveillance inspection

22.05.2020
21.02.2023

Period of validity

This certificate will remain valid as long as the test methods and/or
the factory production control requirements included in the
harmonised standard used to assess the performance of the
declared characteristics do not change, and the product and the
manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

Place and date of issue

Zabrze, 22.02.2021
Leszek Zadroga
Notified Body

Certification FPC
Certyfikacja ZKP

7-CPR-1 9 -1.PL

Certificate number:

3.TÜVRh. 1.

Range of production

Production, Cutting, holing, forming

Remarks

The Notified Body No. 2627 TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o. has
performed the initial inspection of the/of manufacturing plant(s) and of
the factory production control and performs the continuous surveillance,
assessment and approval of the factory production control.

General provisions
The conditions of the standard EN 1090-1:2009+A1:2011, from section B. 4.1 until including section B.
4.4. must be fulfilled.
The requirements of EN 1090-1:2009+A1:2011, section B. 4.3 are observed. These refer to the annual
statements to be submitted in writing of the manufacturer to the Notified Body.
The certificate was issued on the basis of the certification conditions available on the
www.tuv.pl/zalaczniki

TÜV Rhei la d Polska Sp. z o.o.
ul. Ko itetu O ro y Ro ot ików 5 ,

-1

Warszawa, Pola d

Notified Body 2627 for Construction Poroducts
Busi ess Strea

I dustrial Ser i es, ul. Wol oś i 3 7, 1-

e-mail: post@pl.tuv.com

Za rze, Pola d

