
Aasum den 09.03.2015

Aasum Smedie er, som en af de første på Fyn, blevet 
DS/EN 1090-certificeret til udførelsesklasse EXC 4
Aasum Smedie er nu endnu bedre rustet til at imødekomme efterspørgslen for bygningskomponenter med høje 
kvalitetskrav, både i stål, aluminium og rustfrit stål!

At den fynske virksomhed har valgt at slå to fluer med et smæk og blive certificeret både efter DS/ISO 3834-2 ”Fuld-
stændige kvalitetskrav” og DS/EN 1090, skyldes, at en stor del af virksomhedens kunder ønsker en leverandør, der dels 
kan levere en høj kvalitet med dokumenteret sporbarhed på materialer og svejsning og dels kan CE-mærke bygnings-
stål i alle materialer, alle udførelsesklasser og i alle deklarationsmetoder inklusive konstruktion.

”Det, at vi nu kan håndtere og CE-mærke bygningsstål giver nye muligheder – eller sagt på en anden måde: Det at 
vi har certifikaterne udelukker os i hvert fald ikke fra at byde på alle slags opgaver indenfor bygningsstål! ” forklarer 
indehaver Jens Peder Jensen

Nødvendige certificeringer
”Meget af denne certificeringsproces har gået på at beskrive det, vi allerede gør indenfor vores off shore-produkter 
(DNV 2.7-3), hvor sporbarhed på materialer og svejsninger spiller en afgørende rolle. Processen har taget tid og 
ressourcer samt en stor involvering af medarbejderne, og vi er glade og stolte over at det store arbejde nu har bragt 
certifikaterne i hus” udtaler Jens Peder Jensen videre, ”for det er bydende nødvendigt at være certificeret, hvis man 
vil leve op til de krav, kunderne kommer til at stille i fremtiden...”

Fra nutid til fremtid 
”Vi råder over et moderne, veludviklet produktionsapparat, hvilket bevirker, at selv store projekter kan leveres inden 
for kort tid, og de steder, hvor det kræves, nu også med CE-mærkning efter EXC 4. 

Vores fleksibilitet, store know how, dygtige fagfolk og kreative konstruktører er altid klar til at videreudvikle og 
formgive vores kunders skitser og ideoplæg – og til at levere produkter med dokumenteret kvalitet!”

”Vi har selvfølgelig nogle ideer om virksomhedens fremtid, og denne certificering 
er et af de redskaber, der skal være med til at skabe vore aktiviteter i fremtiden. Vi 
har fokus på en sund vækst inden for vores kerneområder, hvor der fremover bliver 
stillet større krav til kvalitet, og vi har blikket rettet mod nye forretningsområder, 
hvor vi kan udnytte vores kompetencer” siger Jens Peder Jensen.

Spørgsmål og yderligere information kan fås hos Jens Peder Jensen på:
Tlf. +45 65 95 13 05 og jpj@aasumsmedie.dk
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Product Certification

Rågelundvej 1215240 Odense NØ

Certificering til smeltesvejsning af metalliske materialer for overensstemmelse standarden

  Certifikatets gyldighedsområde:  Scope of the Certification:

        Inspecta A/S

25-02-15

      Nr./No:
Inspecta  attesterer hermed at kvalitetsstyringssystemet ved:

Inspecta hereby declares that the Quality System by:

K0381991

EN 3834-2:2006

Aasum Smedie ApS

Certifikat gyldig fra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Certificate is valid from:                        Certifikatet gyldig til:                                Certificate is valid until:   
25-02-20

inden for materialegruppe

EN 3834-2:2006
1.1-1.2-1.4-8-22-23-24

2015.8993.0001

Inspecta Danmark A/SVadgårdsvej 25, 6830 Nr. NebelTelefon +4570229770Mail : info@inspecta.dk

for

i henhold til tabel

og

  DS/EN 1090-1+A1:2012 

25-02-18

Nr. Nebel 25-02-15
By/dato

Rev. :P 5a rev. 21.12.2015 2015.8993.0001

Side 1 af 2

Nr.:1727-CPR- K0382205

Inspecta Denmark A/S                       
Vadgaardsvej 25                              
6830 Nr. Nebel                              

Notified Body No: 1727

Harmoniseret standard Deklarationsmetode

fabrikkens egen produktionskontrol

I overensstemmelse med forordning 305/2011/EU Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 9. marts 
2011 (forordningen om byggevarer) gælder dette certifikat for byggevaren.

 Byggevare

Byggevare

Overensstemmelsesattest 

Udførelsesklasse på 

og / eller kontrolkravene til fabrikkens produktion, der indgår i den harmoniserede standard, der anvendes til at vurdere resultaterne af de deklarerede 
egenskaber, ikke ændres, og produktet og fremstillingsforholdene i anlægget ikke ændres væsentligt.                                                                                                                                                          
(I henhold til bilag 1.)

Dette certifikat attesterer, at alle bestemmelser vedrørende vurdering og kontrol af ydeevnens konstans, 
der er beskrevet i bilag ZA af standarderne

A.1 af DS/EN 1090-1+A1:2012

1, 2, 3a og 3b.

          Ikke relevant

      Dette  certifikat  blev  udstedt  første  gang              og   vil  forblive  gyldigt   indtil                  25-02-15 så    længe   testmetoderne 

Fremstillet 
af:

DS/EN 1090-1+A1:2012 Kan udføres op til og med:

efter system 2+ anvendes, og at fabrikkens produktionskontrol opfylder alle de foreskrevne krav som 
anført ovenfor.

EXC 4

Aasum Smedie ApS
Rågelundvej 121
5240 Odense NØ

Fremstillet 
på 
fabrik(kerne)

Inspecta sagsnr.:

Direktør for Inspecta  Denmark 

EN 1090-2,-3:2008+A1:2011

Omfang:
Udvikling og fremstilling af By- og parkudstyr, container og Specialløsninger.

I materialerne: konstruktionsstål, rustfri stål og aluminium.

Inspecta Danmark A/S
Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel

Telefon: +4570229770
Mail: info@inspecta.dk


