CERTIFIKÁT
TOV SOD Czech - CEFmFIKAČNf oFtcÁN
provádějící posLEwání a cerffkaci výmbků
Ceri!flkačnl oqún výmbků č. 3084, akoedlio/aný ČIA dle ČSN EN ISonEC 17065:2013

®vědči[ie, že organizacx}

FRESO comp & ST. epol. e r.o.
Matiční S
CZ -74213 Studénka -ButovĚc®
lčo: 27773175
MfstD výroby :
Matičrif 8, CZ -742 13 Studénka - Butovlc®

je a?ftifikovená pro nákup a dodávky
s klasifikačnl úrovnf CL 1 podle EN 150e5-2:2020.

Číslo audmí zprávy: 14.653.53€
Platnost oeftifikátu: 05.0®.2025
Čísio ceítifikátu: 14.e53.5o2

Cer(ifikační schéma: NKVLCS"1
-v souladu s ceftffikačním systémem TOV SŮD Czech

PodrobncM}ti a podmínky platnosti jsou wedeny v přilaze tohoto a}rtifikátu, kteTá
tvoří jeho nedílnou součást a obsahuj® 1 8tranu.

V Praze, dm 05.09.2022

V 3084

TOV SÚD Czedi sm. Noyodvorská 994.142 21 Prag`ie4. Czedi Repub»e. cerffication.czmi\cud.com

Tt^/®

P«bha k Cerffikátu ev. Č. 14.653.502

1.

Obleet použftf: Nákup a dodévka Svabvaných součástí pm Činnosti v novovýrobé rmbo Údri!bě bez

piwádení svab`Íacícl` pmcí
2.

Rozsali c®ifflkace:

-

-

-

Rozměry základnlhoinatorlálu

Mat®růlová skuplnapodl®CENISO/TR15€08

M®toda svařovár`Ípodl®ENISO40€3

|

-

Poznámky

3. Pracoviiél sváĎečekého dozmi:
Pracovní funkc®-úrov®ňdl®EN 15085-2, čl.P5.e.1

|

Odpovědný svárečsw dazor - A

Jmóno,pFf]m®nf/datumnaroz®nf
Ing. Dan" LŽĚzaridi8 / 14.10.1992

!Kvalfffkačnfst.]p®ň
8.2.2

Rovnopra\Íný zástupoe - A

Zásqpce - 8
Zásdpce - C

P-D / Probngac®:
•
•

CerGfikát plati pouze pro svého majióele a pío výrobky a výrobnl mfsb v něm wedená.
Pbnášení cerffkétu jeho majitelem na tretí o8oby je nepHpushé, stejné jako pouzhtinl oertifikátu tr"ri
osobami.

•p#e#en°#Viy+rEb:ěflzfisvŤ#aŤ#TšiJgc*z*PůT:ť|#kný:ůťžť:ti#ft"da#BŤg%:#LFnuí
•

•
•
•
•

cerffikátu zá`/islé na dod3tečném posiEování shody.
DQzor nad rádnou flnkc[ syslénúi kvelfty u výroboe provádl TŮV SOD Czech m zákledě uzavbné
smlowy o konůolní Čimo86 ve lhů» 1x ročné.
Ténto ceffikatj® m vyžádéní obnovitehý.
Ténto certifikát lze kopí"t pouze vcelku, vcetné všech pflloh.
K tomuto ceffikátu bylo zrízeno právo uz[vání zkuěebnf značky TŮV SŮD Czech.
Majítel oerffikffli se za\/azuje vést záznamy o věech prfpadných stfznosech Okajlcích se souladu

#bskůogEůĚ##!s##ůanommadáttytozáznamycerffkačnímuouánu
•

Vblíže newedeném (reldama, používání zkušebnl znočb/ a ceffikátů) 8e rídr V8®becnými
podmínkami pÍo oerffkaci prooesů a sluzeb v plstnóm znění.

1 . 8tnam přllohy

