CERTIFIKÁT
řízení výroby (FPC)
CPR číslo: 1346
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a
Rady 305/2011/EU ze dne 9. března 2011 (Nařízení o
stavebních výrobcích neboli CPR), se tento certifikát
vztahuje na stavební výrobek.

Quality Austria - Trainings,
Zertifizierungs und
Begutachtungs GmbH is
accredited according to
the Austrian Accreditation
Act by the BMWFW
(Federal Ministry of
Science, Research and
Economy).
Quality Austria is
accredited as an
organisation for
environmental verification
by the BMLFUW (Federal
Ministry of Agriculture,
Forestry, Environment and
Water Management).
Quality Austria is
authorized by the VDA
(Association of the
Automotive Industry).
For accreditation
registration details please
refer to the applicable
decisions or recognition
documents.

OCELOVÉ KONSTRUKCE
uváděné na trh

Tento certifikát potvrzuje, že jsou zohledněny všechny
podmínky související s posuzováním a hodnocením
neměnnosti výkonu podle v přílohy ZA (Annex ZA) standardu
EN 1090–1:2009+A1:2011 dle systému 2+ a že tovární výroba splňuje
všechny požadavky výše uvedené.

Platnost: Tento certifikát byl poprvé vydán 25.04.2019 a zůstane platný, dokud
budou všechny požadavky kladené na kontrolu
tovární výroby uvedeny v harmonizovaném standardu, budou používány
pro hodnocení výkonnosti prohlašovaných vlastností a výrobek i
výrobní podmínky v závodu nebudou podstatně změněny.

MCE SLANY S.R.O.
CZ-274 01 Slaný, Netovická 538
a vyráběné ve výrobním závodě

MCE SLANY S.R.O.
CZ-274 01 Slaný, Netovická 538

Harmonizovaná norma
EN 1090-1:2009+A1:2011
Výrobní třída(y)
Metody prohlášení
Ocel
EXC1, EXC2, EXC3, EXC4
podle
EN 1993-1-1:2005+AC:2006
+AC:2009+A1:2014

Registrační číslo: 00048/0

ZA3.2, ZA3.3 ,ZA3.4, ZA3.5
podle
EN 1090-1:2009+A1:2011

Silniční a železniční mosty, konstrukce chodníků, konstrukční ocelové
komponenty, jeřáby, konstrukce hal, stojany kotlů, komponenty pro
hydraulické ocelové konstrukce

Quality Austria is the
Austrian member of IQNet
(International Certification
Network).

Vídeň, 26. srpna 2020
Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH,
AT-1010 Vienna, Zelinkagasse 10/3

Quality Austria is the
member of ANB (Austrian
Notfied Bodies).

6b013a5c-76cc-45e8b08b-69b26bac936a

Aktuální platnost certifikátu je výhradně dokumentována na internetu pod
http://www.qualityaustria.com/en/cert
EAC: 17.2

Konrad Scheiber
jednatel

Dipl.-Ing. Florian Knobloch
Odborný zmocněnec

