
cEcH zvARAČsrcÍcH oDBoRN írov
CertiÍikačný oľgán pľe certiÍikáciu qlstémov manažéľswa kvatiry

E SNAS
Reg. No. 249lQ-055

vydáva

CERTIFIKAT
č. cwgooLlot7ltglA

ktorým osvedčuje, že spoločnosť

Arcus tľiumphalis S.ľ.o.
Sídlo: Žeravĺce 22,696 47 Žeravice, Česká republika

má zavedený'systém manažérstva kvality podl'a

EN lso 9oo lz2oĺ 5
Systémy manažérstva kvality. Požiadavky.

v nasledujúcom rozsahu

Výľoba kovoých konštľukcií okľem stľojov a zaľiadení. opľava
strojov. lnštalácia priemyselných stľoiov a prístľojov.

Certifikát je udelený na základe rozhodnutia a správy z auditu č,. cw ll4ltg.
Platnosť certifikátu je podmienená plnením uvedených noriem, podľa ktoných je systém certifikovaný.
Certifikácia sa týka len uvedeného rozsahu' Zmeny mimo stanovený rozsah vyžadujú nové posúdenie.

Miesto vydania:
Dátum vydania:
Dátum platnosti:

Trnava
18.11,.20L9
L7.1,L.2022

lng. Anton Koleno

ve d úci Ce rtif i kočne h o org ó n u

Certifikačný oľgán pré certifikáciu systémóv manaŽéľstva kvaliLy Czo Tmav4 Komenského 1, 9l7 0l Tmava' Slovakia

/so 9or

8

o PRol.4ft, tlačiareň cenín, a. s., Bratis|ava



cEcH zvÁnečsrÝcn oDBonľÍrov
Certifikačný orgán pre certifikáciu systémov manažérstva tvätĺty

ESľĺs
Reg. No.249lQ-056

vydáva

cERTIFIKÁT
č. sK - cw3834lo54lt9l A

ktorým osvedčuje, že spoločnosť

Aľcus triumphalis S.ľ.o.
Sídlo: Žeravice 22,696 47 Žeravice, Česká republika

má zavedený systém manažérstva kvality podl'a

EN ISO 9oo1zzo15
v spojení s

EN ISO 3834-z3zoo5
Požiadavky na kvalitu pritavnom zváraní kovovrých materiátov.

časť z: Úplné požiadavky na kvalitu.

v nasledujúcom rozsahu

Výľoba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení.
Oprava strojov. lnštalácia priemyselných stľoiov a pľístľojov.

Rozsah certifikácie je špecifikovaný v prílohe tohto certifikátu č' sK - cW383 4lo54lIg-L.
certifikát je udelený na základe rozhodnutia a správy z auditu č. cw lL4/Lg'
Platnosť certifikátu je podmienená plnením uvedených noriem, pgdľa ktoných je systém certifikovaný
Certifikácia sa týka len uvedeného rozsahu. Zmeny mimo stanovený rozsah vyžadujú nové posúdenie.

Miesto vydania:
Dátum vydania:
Platnosť certĺfikátu do

Trnava
18. LL.2079
77.1,7.2022

lng. Anton Koleno, IWE
vedúci CW Czo Trnava

Sorcaa

Certifikačný certifikáciu systémov manažérstvakvaliý CZo Tmava, Komenského l, 9l7 0l Tmava, Slovakia

o PRoMft, tlačiareň cenĺn, a. s.,


