
UV

¡
oBUREAU VERITAS

CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
VAN PRODUCTIECONTROLE

Dit certificaat is uitgegeven aan

SUNROOMS B.V.
(KVK 08r54467)

Energieweg 70a, 8071 CW, Nunspeet, Nederland

Bureau Veritas lnspection and Certification the Netherlands B.V. (KvK 32069296), verder genoemd
Bureau Veritas lndustrial Services verklaart vanuit haar verantwoording als Aangewezen

Aangemelde Keuringsinstelling (NoBo) met identificatie nummer: CE1117 hiermede dat het
fabrieksproductiecontrole systeem van de bovengenoemde onderneming is beoordeeld in

overeenstemming met Verordening 30512011/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9
maart2011 (de Bouwproducten Verordening of CPR). Dit certificaat is van toepassing op de

constructieproducten :

FABRICAGE VAN ALUMINIUM OVERKAPPINGEN

Dit certificaat bevestigd dat alle voorzieningen betreffende de beoordeling en verificatie van de
prestatiebestendigheid en de prestaties beschreven in BijlageZAvan de standaard(s).

NEN-EN 1 090-1 :20091 A1 :2011
Het vervaardigen van staal- en alum¡n¡umconstructies; Eisen voor het vaststellen

van de conformiteit van construct¡eve delen.

Onder systeem 2+ zljn toegepast en dat de producten aan de hierboven voorgeschreven
eisen voldoen.

De bijlage bij dit certificaat, van dezelfde datum specificeert de uitvoeringsklasse, de productie
locatie(s), geharmoniseerde productstandaard en essentiële productparameters en maakt vast

onderdeel uit van dit certificaat.

Dit certificaat is geldig zo lang als de testmethoden en/of fabrieksproductiecontrolevereisten
inclusief de geharmoniseerde standaard, gebruikt om de prestaties van de verklaarde

karakteristieken te beoordelen, niet veranderen en het product en productieomstandigheden in de
fabriek niet significant worden gewijzigd.

Certificaatkenmerken
Certificaat no:

Datum uitgifte eerste certificaat:
Datum uitgifte huidige certificaat:
Certificaat vervaldatum :

CE-CPR-EN 1090-1387828-00-15-NtD-Rev.00
10-09-2015
10-09-20'15
10-09-2016

namens Bureau Veritas lndustrial Services
Computer weg 2,3821 AB, Amersfoort Nederland

Op al onze producten en diensten zijn onze leveringsvooMaarden van
toepassing (IClND0l ), zie ww bureauveritas nl
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BUREAU VERITAS
CERTIFICAAT VAN OVE
VAN PRODUCTIECON

ijlage bij certificaat: CE-CPR-EN 1090-1387828-00-15-N LD-Rev.00

Productomschrijving: Fabricage van aluminium overkappingen

Productlocaties: Energieweg 70a, 807 1 CW, Nunspeet, Nederland
Extrusie; China

Standaard: EN 1090-3:2008
Execution of steel structures and aluminium structures

Part 3: Technical requirements for aluminium structures

Uitvoeringsklasse:

Ontwerp Eigen ontwerp / Ontwerp door derden
MPCS, PPCS

Methode van verklaren 2a,3a

Materialen EN AW6XXX (Temper 5 & 6)

Materiaalgroepen
(rso/TR r5608):

23

Lasprocessen
(rso 4063):

N.v.t

Verantwoordelijke las
coördinator:

N.v.t

Niveau: N.v.t

Notified Body nummer:
Datum uitgifte eerste certificaat

1117
1 0-09-201 5

namens Bureau Veritas lndustrial Services
Computerweg 2,3821 AB, Amersfoort Nederland

Op al onze producten en d¡ensten zijn onze leveringsvooMaarden van
toepassing (TC-lND01), z¡e www bureauver¡tas nl
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