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CERTIFIKAT
č. zc§-í5_208/cOí
kterým o6vědčU}r, že subiekt

RENOWELD a.s.

lč: 607

Hudcova 74.6í2 00 Bmo, Č€Bká íepublika

s!dlo:

39 037

vytvoňl, uplatnil, udržuJe a zlepšule

systÉm managementu kvality
ve shodě s

CSN EN ISO 9O01:2009
Yr rporení §

CSN EN ISO 3834-2:2006
v následujijm .ozsahui

Kolejové konstrukce v dopravních stavbách - výroba, montáž,
renovace.
olanlraól r.ňoey/ro,/@§ríly §Jbr.loJ sp.darkí ó ío.sahu enifkace|
RENo^IELD a.8., Hudcova 74, 612 00 Bmo, Če9ká.eplbliks
Ro8eh c.difikeca ve yaahu
P|.!lot cdnfl(.lu

k

ÓsN EN lso 383+2:2006 je Uvaden

v pňloEo toholo

csňifil(álu,

poťnlnan phaním noťn, podb tb4iún Ě.y.Éln c.difilorán a Plnanlm U.i.lloÉol
u.vl!íá m.!i c.niftoť.nýn ]llr.l(b.n t c.rň(.anlm olgln rn.

lmlouvy o konlíoltll llnnodli č. zc§l2-2io§01

'c

subjgkt c€nifikován od 29,10,2009
Platno§t ceÉmkftl do 27,10,2018

V osřavé,

dne 27,10,2015
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Přílohu č.1
RENOWELD a.s.
lč] 607 39 037

Hudcova 74, 612 00 8rno, Ógská í€publike
!.bo

.ll.ň.ív.l ú!ý

EN Iso 3E3.1_5)

(EN l9o alb3)
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kolr|nlca ulc 9filA
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TPs dle sDP cR T12
Př€dpiB píp svábčsképťáce
n9 souégbqh kobirvóho
svršku MHD. 4.vYdání 2014
PrúW.l.l tvalwl!$o ocořll Fevna funte
. lv.liíik a.í ,!odt (BN l§o la73 l. čl. 62l
odpovadný 8váň!éký doEor a}:

lng. Peir PŘIKRYL, 04,10.195o

lwE/cz 02019

zásfupce a):

subj€K canifikován od 29_í0.2009
Plat|ost c€ítjfikátu do 27,í0.201E
V ostravé, dno 27-10.2015
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