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Reference
Certifikační balíček TransSteel EN1090
Metallbau Dekassian, Rakousko

Jednoznačná konkurenční výhoda díky
certifikačnímu balíčku TransSteel EN1090 od
společnosti Fronius
Společnost Metallbau Dekassian GmbH nabízí široké portfolio výrobků – od zábradlí přes okna, garážová vrata a nosné
prvky až po umělecké zámečnictví. Podnik založený roku 1928 se 17 zaměstnanci dnes řídí jednatel Meinrad Partl,
který zde složil svoji mistrovskou zkoušku v oboru zámečník. Podnik investuje do managementu kvality a techniky a
je zapojen do iniciativy Qualitäts-Handwerk Tirol hospodářské komory Tyrolska, od které obdržel zlatý certifikát vzorového podniku.

„Zvláště při vypsání soutěží od
veřejných zadavatelů podle
normy EN 1090 jsme měli od
samého začátku jednoznačnou
výhodu. U nás totiž zákazníci
vědí, že nepodstupují žádné
riziko.“
Meinrad Partl,
jednatel společnosti Metallbau
Dekassian

POŽADAVEK
Od července 2014 pro všechny výrobce hliníkových a ocelových konstrukcí
platí evropská norma EN 1090, která mimo jiné definuje standardy pro zdroje
a svařovací zařízení podniku. Hlavním předpokladem certifikace jsou specifikace postupu svařování (Welding Procedure Specifications, WPS) pro vzorové
aplikace. Ty obsahují informace a údaje o prováděcím podniku a svařovacích
procesech. Časově a finančně náročné získání WPS znamená pro podniky nákladný interní proces.

ŘEŠENÍ

Stefan Mailänder,
svářeč ve společnosti
Metallbau Dekassian
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MÁME TŘI DIVIZE A JEDNU SPOLEČNOU VÁŠEŇ: POSOUVAT HRANICE MOŽNÉHO.
/ Ať už se jedná o svařovací techniku, fotovoltaiku nebo techniku nabíjení akumulátorů − náš požadavek je jasně definován: Být inovační jedničkou.
Se zhruba 3 300 zaměstnanci na celém světě posouváme hranice možného. Důkazem je více než 900 udělených patentů. Zatímco ostatní se vyvíjejí
krok za krokem, my děláme vývojové skoky. Již od začátku. Základem naší firemní strategie je zodpovědné využití našich zdrojů.
Další informace ke každému výrobku Fronius a o našich prodejních partnerech a reprezentantech po celém světě naleznete na adrese www.fronius.com
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Text a obrázky odpovídají technickému stavu při vydání tiskem. Změny vyhrazeny.
Všechny údaje jsou i přes pečlivé zpracování bez záruky – záruka vyloučena. Autorské právo © 2011 Fronius™. Všechna práva vyhrazena.

„Svařování se zdrojem
TransSteel je významně snazší
než s jinými systémy. Od té
doby co znám kombinaci
svařovacího systému a WPS, už
nechci používat nic jiného.“

Společnost Dekassian pochopila svoji šanci a jako průkopník sází na normu EN
1090, přizpůsobuje své procesy a nechala se certifikovat již dva roky před uplynutím přechodného období. Zakoupením svařovacího systému Fronius TransSteel 5000 s certifikačním balíčkem, který obsahuje 50 kvalifikovaných a schválených svařovacích postupů WPS, dosáhl tento vzorový podnik výrazných
úspor času a nákladů. Vyhnul se zdlouhavému postupu certifikace – od vytvoření návodu zahrnujícího vzorové svařování přes zkušební proces až po razítko
a podpis zkušebny a kontrolora. Včasná změna a důvěra v techniku inovační
jedničky Fronius přinášejí tomuto středně velkému podniku jednoznačnou konkurenční výhodu: kvalitu ověřenou přímo výrobcem, úsporu nákladů a času a
důvěru zákazníků.

