
1 balkony;

2 balustrady, jeśli spełniają funkcję bariery;

3 stopy słupów;

4 belki nieobjęte normą EN 10025-1;

5 zaciski belkowe bez ETA;

6 produkty gięte z belek walcowanych na gorąco i blach stalowych;

7 stężenia;

8 zadaszenia, konstrukcja baldachimów

9 wiaty

10 wybiegi

11 belki ażurowe;

12 płatwie zimnogięte i szyny okładzinowe

13 blachy formowane na zimno na pokrycia dachowe i okładziny nieobjęte 

EN 14782 i EN 14783;

14 formowane na zimno poszycie do stosowania w kompozytowych 

podłogach stalowych i betonowych;

15 kulumny, słupy

16 belki podsuwnicowe, ograniczniki suwnicowe, konstrukcje wsporcze 

suwnic
17 przepusty wykorzystywane jako konstrukcja mostowa do przenoszenia 

ruchu,18 belki zakrzywione i gięte,

19 elementy cięte na wymiar z wyrobów walcowanych na gorąco;

20 ościeżnice, jeśli są częścią ramy konstrukcyjnej,

21 wyjścia pożarowe;

22 podłoga z siatki, jeżeli stanowi integralną część konstrukcji nośnej;

23 dźwigary, belki nieobjęte normą EN 10025-1,

24 belki i dźwigary rusztowe;

25 poręcze (bariery / ochrona krawędzi);

WYROBY OBJĘTE NORMĄ

Następujące wyroby stalowe i aluminiowe są objęte zakresem normy EN 

1090-1, gdy przeznaczenie obejmuje funkcję konstrukcyjną. Ta lista ma 

charakter orientacyjny i nie jest wyczerpująca.
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26 wieszaki nieobjęte normami EN 845-1 i ETAG 015;

27 słupy oświetleniowe nieobjęte EN 40-5 lub EN 40-6 ani ETA;

28 nadproża nieobjęte EN 845-2;

29 ogrodzenia nośne;

30 szkielety markizy;

31 obrobione lub gięte aluminiowe półprodukty do stosowania jako elementy 

konstrukcyjne;

32 podpory maszyn, jeżeli stanowią integralną część konstrukcji nośnej prac 

budowlanych;

33 podłogi antresoli, jeśli stanowią integralną część konstrukcji nośnej 

obiektu budowlanego,

34 konstrukcje wsporcze rurociągów i konstrukcje wsporcze rur;

35 blachownice (spawane, skręcane lub nitowane);

36 zestawy do budowy metalowej ramy bez ETA;

37 wstępnie nawiercone elementy z walcowanych na gorąco belek i blach 

stalowych;

38 płatwie,

39 systemy stojaków i regałów, jeżeli stanowią integralną część konstrukcji 

nośnej;

40 rampy, jeżeli stanowią integralną część konstrukcji nośnej;

41 ościeżnice dachowe stanowiące integralną część konstrukcji nośnej robót 

budowlanych,

42 zwisające pręty

43 arkusze blachy ze zwoju

44 dźwigary kratownicowe, znakowe i suwnicowe

45 silosy;

46 schody, które nie są objęte ETAG 008 

47 elementy konstrukcyjne mostów (w tym kładki drogowe, kolejowe i kładki, 

mosty rurowe, mosty ruchome);

48 elementy konstrukcyjne budynków

49 elementy konstrukcyjne kominów nieobjętych EN 1856-1 lub EN 1856-2 

lub EN 13084-7;

WYROBY OBJĘTE NORMĄ
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50 elementy konstrukcyjne trybun i stadionów

51 elementy konstrukcyjne maszyn i urządzeń, jeżeli stanowią integralną 

część konstrukcji nośnej obiektu budowlanego

52 elementy konstrukcyjne do konstrukcji murowanych nieobjęte normami 

EN 845-1, EN 845-2, ETAG 015 lub ETAG 029,

53 elementy konstrukcyjne ekranów akustycznych nieobjęte normą EN 

14388,

54 elementy konstrukcyjne konstrukcji drewnianych, z wyłączeniem 

elementów złącznych,

55 elementy konstrukcyjne wież i masztów,

56 elementy konstrukcyjne nabrzeży, doków i pirsów,

57 elementy konstrukcyjne do ogrodów zimowych i szklarni,

58 stalowe elementy konstrukcyjne do kompozytowych konstrukcji stalowo-

betonowych,

59 ramy konstrukcyjne budynków, magazynów, szkół, szpitali, mieszkań, 

szop przemysłowych i rolniczych,

60 ramy konstrukcyjne do schronów,

61 cięgna bez ETA;

62 wieże do elektrowni wiatrowych, gdy nie są wprowadzane do obrotu jako 

część kompletnego systemu (turbina i wieża),

63 belki i słupy rurowe,

64 kratownice,

65 ramy bram w ścianach, jeśli są częścią konstrukcji nośnej,

66 chodniki, w tym podłoga z siatki otwartej, będąca integralną częścią 

konstrukcji nośnej obiektu budowlanego.

WYROBY OBJĘTE NORMĄ
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1 aluminium i stopy aluminium - Wyroby konstrukcyjne do robót 

budowlanych wg EN 15088

2 aluminiowe kompozyty konstrukcyjne,

3 karuzele i urządzenia, które są maszynami lub nie są zainstalowane na 

stałe

4 zaciski belkowe z ETA

5 łożyska i elementy stalowe stosowane w łożyskach zgodnie z EN 1337,

6 nity zrywalne,

7 szafy na kable i instalacje zasilające

8 kable, liny i druty,

9 odlewy,

10 osprzęt obiegowy z wyjątkiem suwnicy i wsporników,

11 zestawy okładzinowe zgodne z ETAG 034,

12 rury stalowe zimnogięte zgodnie z EN 10219-1,

13 elementy do sufitów podwieszanych,

14 ściany osłonowe zgodnie z EN 13830,

15 drzwi zgodne z EN 14351-1,

16 kołki do połączeń konstrukcyjnych wg ETAG 030,

17 dylatacje mostów drogowych zgodnie z ETAG 032,

18 żaluzje zewnętrzne zgodne z EN 13561,

19 łączniki przyklejone do konstrukcji drewnianej,

20 płyty mocujące i inne elementy włączone do betonu łączniki nieobjęte 

normami projektowymi,

21 maszty flagowe,

22 odkuwki,

23 śruby fundamentowe, podstawy słupów i połączenia pali zalane w betonie 

nie objęte normami projektowymi

WYROBY NIE OBJĘTE NORMĄ

EN 1090-1
Następujące wyroby stalowe i aluminiowe nie są objęte zakresem normy EN 1090-1 i 

oznakowanie CE zgodnie z EN 1090-1 nie jest możliwe. Ta lista ma charakter 

orientacyjny i nie jest wyczerpująca.
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24 wolnostojące kominy stalowe wg EN 13084-7,

25 wpełni podparta blacha na pokrycia dachowe, okładziny i okładziny 

zgodnie z EN 14783,

26 rury stalowe gorącowalcowane zgodnie z EN 10210-1,

27 wyroby płaskie i kształtowniki ze stali gorącowalcowane zgodnie z EN 

10025-1,

28 bramy i bramy przemysłowe, handlowe i garażowe - bez odporności 

ogniowej i dymoszczelności wg EN 13241-1,

29 urządzenia łączące do systemów izolacji torów kolejowych,

30 słupy oświetleniowe zgodne z EN 40-5 i EN 40-6,

31 nadproża do murów zgodnie z EN 845-2,

32 kotwy do wmurowania wg EN 845-1,

33 kotwy metalowe do stosowania w betonie zgodnie z ETAG 001,

34 kotwy metalowe do stosowania w murze zgodnie z ETAG 029,

35 kominy metalowe zgodnie z EN 1856-1,

36 zestawy do budowy ram metalowych wg ETAG 025,

37 metalowe elementy szkieletu do płyt gk zgodnie z EN 14195,

38 wykładziny metalowe zgodnie z EN 1856-2,

39 śruby nie obciążane wstępnie zgodnie z EN 15048-1,

40 niestrukturalne ogrodzenia i balustrady,

41 ozdoby,

42 drzwi przemysłowe, handlowe, garażowe i otwierane okna o 

właściwościach przeciwpożarowych i / lub dymoszczelnych zgodnie z EN 43 pale, jeżeli nie zostały fabrykowane

44 rurociągi i rury,

45 wyposażenie placów zabaw,

46 łączniki uruchamiane proszkowo,

47 prefabrykowane elementy budowlane zgodnie z ETAG 023,

48 prefabrykowane zestawy schodów zgodnie z ETAG 008,

49 prefabrykowane systemy lin stalowych i ze stali nierdzewnej z łącznikami 

końcowymi,

WYROBY NIE OBJĘTE NORMĄ
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50 prefabrykowane systemy cięgien z łącznikami widełek i ETA,

51 śruby wstępnie obciążane zgodnie z EN 14399-1,

52 zbiorniki ciśnieniowe łącznie ze spawaną podporą zgodnie z EN 13445-3,

53 systemy regałów i regałów, jeśli nie stanowią integralnej części 

konstrukcji nośnej obiektu budowlanego,

54 szyny lub podkłady do systemów kolejowych,

55 zbrojenie stali do betonu lub muru,

56 attyki drogowe, bariery ochronne, poduszki ochronne zgodnie z EN 1317-

5,

57 urządzenia redukujące hałas ruchu drogowego zgodnie z EN 14388,

58 produkty bezpieczeństwa dachowego, w tym. drabiny dachowe i chodniki,

59 rusztowania,

60 rzeźby (metaloplastyka), Płyty warstwowe zgodnie z EN 14509,

61 wkręty samowiercące i samogwintujące,

62 blachy samonośne na pokrycia dachowe, okładziny i okładziny zgodnie z 

EN 14782 stosowane w III klasie konstrukcyjnej, jak określono w EN 1993-

1-3 i EN 1999-1-4,

63 ścianka szczelna zgodnie z EN 10248-1 i EN 10249-1,

64 żaluzje zgodne z EN 13659,

65 taśma ze stali nierdzewnej zgodnie z EN 10088-4,

66 pręty, druty, kształtowniki ze stali nierdzewnej zgodnie z EN 10088-5,

67 elementy stalowe i aluminiowe produkowane na budowie,

68 stalowe i aluminiowe schody, chodniki i ogrodzenia stanowiące integralną 

część maszyny,69 belki stalowe do zespolonych konstrukcji stalowych nieobjętych normami 

projektowymi,70 odlew staliwny do zastosowań konstrukcyjnych zgodnie z EN 10340,

71 stale do hartowania i odpuszczania do celów budowlanych zgodnie z EN 

10343,

72 stalowe nadproża zgodnie z EN 845-2,

73 stalowe elementy sprężynowe,

74 elementy konstrukcyjne ruchomych części dźwigów,

75 elementy konstrukcyjne konstrukcji morskich,

76 strukturalne płyty warstwowe z okładziną metalową,

WYROBY NIE OBJĘTE NORMĄ
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77 zbiorniki stalowe produkowane warsztatowo zgodnie z EN 12285-2,

78 trójwymiarowe płytki do gwoździ zgodnie z ETAG 015,

79 ściągi, pasy napinające, wieszaki i wsporniki do murów zgodnie z EN 845-

1,

80 łączniki drewniane zgodnie z EN 14545,

81 łączniki do drewna według EN 14592,

82 metaloplastyka - tradycyjne wyroby rzemieślnicze i elementy 

niekonstrukcyjne (np. kowalstwo artystyczne, skrzynki na listy, stojaki 

rowerowe, ogrodzenia),

83 podpory do znaków drogowych zgodnie z EN 12899-1,

84 dostrojone systemy amortyzatorów masowych,

85 amortyzatory dashpot z lepką cieczą,

86 materiały dodatkowe do spawania zgodnie z EN 13479,

87 elektrownie wiatrowe sprzedawane jako kompletny system (turbina i 

wieża),

88 okna zgodne z EN 14351-1 

WYROBY NIE OBJĘTE NORMĄ
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