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REFERENCIA
Certifikačný balík TransSteel EN1090
Metallbau Dekassian, Rakúsko

Jasná konkurenčná výhoda s certifikačným balíčkom TransSteel EN1090 od spoločnosti Fronius
Spoločnosť Metallbau Dekassian GmbH ponúka široké portfólio výrobkov – od zábradlí cez okná, garážové dvere a
nosné konštrukčné prvky až po predmety umeleckého zámočníctva. Podnik založený v roku 1928 a zamestnávajúci 17
zamestnancov v súčasnosti vedie Meinrad Partl, ktorý tu zložil majstrovskú skúšku v odbore zámočník. Spoločnosť
investuje do manažérstva kvality a techniky a spolupodieľa sa na iniciatíve „Qualitäts-Handwerk Tirol“ (tirolské kvalitné remeslo) tirolskej hospodárskej komory – od ktorej obdržala zlatý certifikát vzorového podniku.

„Najmä pri konkurzoch verejných
objednávateľov podľa normy EN
1090 sme mali od samého
začiatku jasnú konkurenčnú
výhodu. U nás totiž zákazníci
vedia, že sú v bezpečných rukách.“
Meinrad Partl,
konateľ spoločnosti
Metallbau Dekassian

POŽIADAVKA
Od júla 2014 podliehajú všetci výrobcovia hliníkových a oceľových konštrukcií európskej norme EN 1090, ktorá okrem iného obsahuje štandardy pre zdroje a zváracie zariadenia podniku. Ústredným predpokladom pre certifikáciu
sú špecifikácie zváracích postupov (Welding Procedure Specifications, WPS)
pre vzorové aplikácie. Obsahujú rozsiahle informácie a údaje o realizujúcom
sa podniku a o zváracích procesoch. Finančne a časovo náročné získanie WPS
znamená pre podniky nákladný interný proces.

RIEŠENIE

Stefan Mailänder,
zvárač v spoločnosti
Metallbau Dekassian
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MÁME TRI DIVÍZIE A JEDNU VÁŠEŇ: POSÚVAŤ HRANICE MOŽNOSTÍ.
/ Či ide o zváraciu techniku, fotovoltiku alebo techniku nabíjania akumulátorov − náš cieľ je jasne definovaný: byť lídrom v oblasti inovácií. S približne
3 300 zamestnancami celosvetovo posúvame hranice možného, čoho dôkazom je viac ako 900 udelených patentov. Kde sa ostatní vyvíjajú
krok za krokom, my sa rozvíjame po veľkých skokoch. Tak, ako tomu bolo vždy. Zodpovedné zaobchádzanie s našimi zdrojmi je základom našej
podnikateľskej činnosti.
Ďalšie informácie k všetkým výrobkom spoločnosti Fronius a našim celosvetovým obchodným partnerom a zástupcom získate na www.fronius.sk
v05 May 2015 SK
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Text a obrázky zodpovedajú technickému stavu v čase odovzdania tlače. Zmeny vyhradené.
Všetky údaje sú aj napriek dôkladnému spracovaniu bez záruky. Ručenie je vylúčené. Autorské právo © 2011 Fronius™. Všetky práva vyhradené.

„Zváranie so systémom TransSteel
je výrazne jednoduchšie ako s
inými systémami. Odkedy som
oboznámený s kombináciou
zváracieho systému a WPS,
nechcem už používať nič iné.“

Spoločnosť Dekassian rozpoznala príležitosť a ako priekopník vsadila na normu
EN 1090, prispôsobila svoje procesy a získala certifikáciu už dva roky pred
uplynutím prechodnej lehoty. Kúpou zváracieho systému Fronius TransSteel
5000 s certifikačným balíkom, ktorý obsahuje 50 kvalifikovaných a schválených zváracích postupov WPS, dosiahol tento vzorový podnik výraznú úsporu
času a nákladov. Spoločnosť Dekassian sa tak vyhla zdĺhavému postupu vlastnej
certifikácie – od vytvorenia návodu zahŕňajúceho vzorové zváranie cez skúšobný proces až po pečať a podpis inšpekčného orgánu a kontrolóra. Včasná investícia a dôvera v technológiu inovačného lídra, spoločnosti Fronius, prinášajú
tomuto stredne veľkému podniku jasnú konkurenčnú výhodu: kvalitu overenú
priamo výrobcom, úsporu nákladov a času, ako aj dôveru zákazníkov.

