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CERTIFIERINGSBESLUT
AAA Certification AB (A3CERT), har

fattat nedanstående bestut om certifiering för
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AB Smidmek Eslöv,

organisationsnummer 556232-3963. Certifiering har genomförts under nationetl ackreditering, vitken
meddelats av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC.
Granskning av företagets införande av ledningssystem har medfört 6tt AAA Certification AB fattat bestut om
att företagets ledningssystem är infört och i överensstämmelse med kraven i nedan angivnen standard.

AB Smidmek Eslöv
ledningssystemet uppfytler kraven i

ISO 3834-2z2OO5
Ledningssystemet omfattar verksamheten (scopet) entigt fötjande lydetse:

Konstruktion, tillverkning och montage enligt EN 1090-2 av stålkonstruktioner
Design, manufacture and asambly according to EN 1090-2 of steel structures
Verksamhetställe(n):
AB Smidmek Eslöv Bruksgatan 7

A 24139 Eslöv Sverige

certifikat nummer 840, Certifieringen gätter fram titt 2024-02-01, under
förutsättning att verksamheten kontinuertigt uppfylter vitlkoren i ovan angivna standarder och A3CERT:s
"Leveransvi ltkor och certifieringsvi Ikor".

AB Smidmek Eslöv, tittdelas

Om företagsnamn, organisationsnummer, standardutgåva, verksamhetsbeskrivning elter verksamhetsstätle(n)
som anges i detta bestut ändras, skatl detta meddetas AAA Certification AB, för utfärdande av nytt bestut.

Omcertifieri ngstidpunkt: november 2023
1. AB Smidmek Estöv genomför uppdrag entigt ovanstående verksamhetsbeskrivning.

2. Företagets verksamhet styrs av ISO dokument som anges i52.2 i ISO 3834-5:2005.
3. Företaget förfogar över fötjande svetsprocesser, numreringssystem entigt ISO 4063:2000 och har
kvatificerat svets-metoderna för materiatgrupper och tjockteksintervatl entigt nedanstående tabetl.

Materialgrupp
1.1, 1.2
1.1, 1.2
1.1, 1.2

Svetsmetod
111
135
136

Tjockleksintervall
3-50
3-50
3-50

Form
Ptåt
Ptåt
Ptåt

4. Joakim Nitsson Pontus P-son Ejde (Dekra) är auktoriserad svetskoordinator.
l5O 3834-2:2005 certifierade sedan ZO13-11 -11.

Detta beslut ersätter tidigare bestut frän2016-01-04.
Certifikatet kan återkatt65 6y A,M Certification AB om vittkor i standard, elter om "Leveransviltkor och
certifieringsviltkor" ej uppfytts.
Beslut som fattats 6y AAA Certification AB kan överktagas titt vår Rådgivande Nämnd.
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Ackred. nr. 1939
Produktcrcrtificring
ISO/IEC 17065

Evert Larsson
AAA

Certification

AB

Göteborgsvägen 16H, 441 32 Atingsås

Beslutets gittighet kan kontrolleras på www.a3cert.com
Valid certification can be checked on www.a3cert.com
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