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AAA Certification AB, Göteborgsvägen 16 H, Alingsås

lntyg om överensstämmelse för tillverkningskontrollen i fabrik
2296lCPRl L867

I enlighet med Europa Parlamentets och Kommissionens förordning3O5/2071/EU av den 9 mars 2011
(Byggproduktförordningen ell'er CPR,) gäller detta intyg (certifikat) byggprodukten:

Certifi kat
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Omfattande:

Dimensionering:

Svetsning:

Utförande klass(er):

Svetsprocess(er):

Grundmaterial:

Gransknings utlåtande :

Bärverksdelar i stål
Leverantör av rörlaserskärning, pla nlaserskä rning och svetsning

Dimensionering ingår ej

Svetsning ingår

EXC 1 och EXC 2, + Skärning EXC3 och EXC4

135 MAG, 141TlG, L43 TlG, 15 Plasma, 21 Punktsvets

s235 - 5355

Bestyrkande mot förordning3O5/2OI1/EU (CPR)följer procedur 2+, bilaga V
(1.3.b). Prestandadeklaration skall ske i enlighet med CPR och bilaga 2A.2.3 i EN

1090-1. Deklaration och CE-märkning skall ske i enlighet med 2A.3.2 eller 2A.3.4
i EN 1090-1.

Tillverkad av

RNP i Landskrona AB
Fabriker:

Faktorigatan 7, 261 35 Landskrona, Sverige

Detta intyg bekräftar att alla villkor som gäller bedömning och
fortlöpande kontroll av prestanda som beskrivs i bilaga ZA av standarden

EN 1090-1 :2009+A1 iåOLI
under system 2+ tillämpas. Systemet för tillverkningskontroll

uppfyller ställda krav i standard och kontrollsystem 2+

lntyget utfärdades första gången 2OL4-LL-2!. Certifieringen är giltig till 2023-02-12 förutsatt att standard, produkter eller
tillverkningsförutsättningar inte genomgått en signifikant förändring och att fortlöpande årlig övervakning och

utvärdering av FPC-systemet som beslutats genomförs och visar på fortsatt överensstämmelse med kraven i den
harmoniserade standarden, förutsatt att certifikatet inte är suspenderat eller tillbakadraget.

Utfärdande datum: 2O2O-O2-I2 Giltigt till: 2023-02-12

Fredrik Larsson

AAA Certification AB

Göteborgsvägen 16

441 32 Alingsås, Sverige

Anmält organ nummer:
Orga nisationsnu m mer:

2296
556702-9326

www.a3cert.com
info@a3cert.com
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Utfärdat till 
lssued to 

AAA Certification AB--intygar härmed att företagets 
processer granskats och uppfyller kraven i 

AAA Certification AB certifies that the company's processes 
have been reviewed and complies with 

ISO 3834-2:2005 
Processerna omfattar 

The ptocesses covers 

Leverantör av rorlaserskiiming, planlaserskärning och svetsning 
Supplier of tube laser cutting, sheet laser cutting and welding 

Certifikat nummer: 186 7 
Certificate number: 1867 

• L 

Utgångsdatum: 2023-02-14 
Expiry date: 2023-02-14 

Svetscertifierad sedan 2019-01-09 
Welding certified since 2019-01-09 

Fredrik Larsson 
Certifieringens omfattning och villkor framgår av certifieringsbeslutet. 

Certifikatets giltighet kontrolleras mot www.a3cert.com 
Details of the scope and the range of the certificate is defined in the certification decision 

Validation of the certificate can be done at www.a3cert.com 

Utfärdat: 2020-02-12 
/ssue date: 2020-02-12 

Ackred. nr. l 939 
Produktcertifiering 

150/1 EC 17065 


