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Az Európai Parlament és a Tanács

2011. március 09-én kiadott 3O5t2O11/EU számú rendelete (Építési termékek forgalmazása -

CPR) értelmében ez a tanúsítvány az alábbi építési termékre érvényes:

Hordozó szerkezeti elemek és szerkezeti egységek acél
hordszerkezetekhez az EN í090-2 szerinti EXC3-ig

bárm i lyen jelleg ű ép ítmények tartószerkezetei számára

ZA.3.2 és ZA.3.4 az EN 1090-1 :2009+A1 :201 1 szerint

l. a hátoldalt

gyártotta vagy megrendelte

TARlNox Kft.
Orgona utca. í0.
7030 Paks
Magyarország

TAR|NoX Kft.
Orgona utca. 10.
Tünde út 10/A
Magyarország

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az

EN í090_1 :2009+A1 :201 í

Építésitermék

Alkalmazásicél

CE-ielzési eljárás

Gyártás köre

Gyártó

Gyártómű
Gyártó termelóhelye

lgazolás

harmonizált szabvány ZA mellékletében leírt, a teljesítmény': tartósságának minósítésére és ellenórzésére vonatkozó összes
előírást a2+ rendszer szerint alkalmazzák, és hogy a gyári saját: gyártásellenőzés az összes ebben előírt követelményt teljesíti.

, A következő,:, ellenórzési auditálás 16,01.2o2o

Ervényesség időtartama Ez a tanúsítvány érvényes marad mindaddig, amí9 a gyári saját
gyá rtáse l len órzésnek a har monizált sza bvá nyba n meg n evezett vizsgá lati

Megjegyzések

előírásai és/vagy követelményei a kinyilvánított jellemzók
teljesítményének minősítésére nem változnak meg és a termék, valamint
a gyártási feltételek a gyártóműben lényegesen nem változnak meg.

l. a hátoldalt

l
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Kiállítás helye/napja Dússeldorf, 27,02,2019 @
Nagyr Tanúsító szeruezet
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DVs ZERT GmbH. Aachener Stra8e 1'/2, 40223 Di]sseldorf, Gerilany, wlVW,cV§-Zef.iJe |1);:i;l;!:;í:;'.'*



ZERT

CERT!FlCATE
Conformity of the Factory Production Control

245L-qPR- E N t 090_2 0 L7 .0297. 002
ln compliance with Regulation 305/201l/EU of the

Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products
or CPR), this certificate applies to the following construction product;

Structural components and kits for steel structures
to EXC3 according to EN 1090-2

for load-bearing structures in all types of buildings

z^3.2 and ZA,3,4 acc, to EN 1090-].:2009+41:201].

produced by or for

TARlNox Kft.

Orgona utca. 10.
7O30 Paks
HUNGARY

Tarinox Kft.
Mátyás Király u. 88
7].33 Fadd
HUNGARY

This certificate attests that all provisions concerning the
assessment and verification of constancy of performance
described in Annex zA of the harmonised standard

EN 1090-1:2009+A1:2011
under system 2+ are applied, and that the factory
production control fulfills all the prescribed requirements
stated therein.

17.01.2018

16.0].,2020

This certificate wi|l remain valid as long as the test methods
and/or the factory production control requirements included
in the harmonised standard used to assess the performance of the
declared characteristics do not change, and the product and the
manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

see reverse

Düsseldorf, 27,02,2019
Nagy
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Construction product

lntended use

CE - marking method
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Manufacturing p!ant
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