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TANUSITVANY
A gyártó

csÁKo-TEAM Kft.
3525 Miskolc, Jőkaí u. 10-í6.

bizonyította, hogy az

MSZ EN lSO 3834-2;2006

szerinti hegesztéssel kapcsolatos teljes körű minőségirányítási követelményeket
teljesíti.

A vállalat rendelkezik a megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel és az
MSZ EN l§O 9001:2009 szerinti tanúsított minőségirányítási rendszert müködtet.

A tanúsítás érvényességi tartományát az érvényes eljárásvizsgálatok terjedelme
adja meg. Melléklet száma: 3/98 16 1029 EV

A tanúsítvány azE 12?la2ill2g16 számú vizsgálatijelentéssel együtt érvényes.

A tanúsítvány 201 9.02.28-ig érvényes.

Budapest, 2016.03.16.

TÜV Rheinland lnterCert Kft.
l pari szolgáltatások üzletág
H-1 132 Budapest,
Váci út 48/A-B.

Tarnaí Gyuia
Tanúsító
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TANUS|TVANY
A 3/1998. (l. 12.) lKlM rendelet

alapján lefolytatott minósítő eIjárás szerint tanúsítjuk, hogy a

csAKo-TEAfri Kft.
3525 Mískolc, Jőkai u. 10-76.

a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott, az MSZ EN lSO 3834_
2:2aO6 szabvány szerinti hegesztéssel kapcsolatos minóségi

követel ményeket teljes íti.

Rendelkezik a megfelelö tárgyi és személyi feltételekkel, valamint
MSZ EN lSO 9001:2009 szerinti tanúsított minöségirányítási rendszert

működtet.

A vállalat a rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott kiegészítö
követel ményeknek megfelel.

Ezáltal a rendelet hatálya alá tartozó hegesztett szerkezetek gyártására,
szerelésére, átalakítására és javítására alkalmas.

Az érvé nyességi ta rto m á n yl az é rvén yes elj á rásvizs gá lato k te rjed el me
halárazza meg. Melléklet száma: 3/98 16 1029 EV

A tanúsítvány azE 122la2ül2o16 számú vizsgálatijelentéssel együtt érvényes.

Ez a tanúsítvány 2a19.02.28-ig érvényes

Budapest, 2016.03.16.

rüv Rheinland lntercert kft.
lpari szolgáltatások üzletág
1132 Budapest,
áci t]tt 48lA-B.

a GKM által bejegyzett szervezet
Ti GyuIa

Tanúsító
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