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Kabelgaten 2, 0580 Oslo

Daglig leder

Ytelsessertifikat 
0435-CPR-0006

I samsvar med forordning (EU) nr 305/2011 av Europaparlamentet og Rådet av 9. mars 2011 
(Byggevareforordning), gjelder dette sertifikatet for følgende byggevare:

Komponenter for stål- og aluminiumkonstruksjoner
 

I henhold til EN-1090-2:2008 +A1:2011 og EN-1090-3:2008  
for utførelsesklasse EXC4

med CE merking metode  1, 2a, 3a

 bringes i omsetning under navnet eller varemerke

Stryvo AS 
og produsert i produksjonsanlegg

Stryvo AS: Vipevegen 8, 6783 Stryn
Stryvo Bismo AS: Industrivegen 15, 2690 Skjåk

Dette sertifikatet attesterer alle bestemmelser om vurdering og verifisering
av konstant ytelse beskrevet i Annex ZA i standarden

EN 1090-1:2009+A1:2011
Utførelsen er fastsatt i henhold til system 2+ for i dette sertifikatet og 

byggevarens ytelse er vurdert til å være konstant. 

Dette sertifikatet ble første gang utstedt 14.10.2014 og vil være gyldig så lenge  verken
harmonisert standard, byggevaren, systemet for vurdering og verifisering av ytelse eller 

produksjonsforholdene i anlegget endres betydelig, med mindre det suspenderes eller trekkes 
tilbake av det tekniske kontrollorgan.



                      Teknologisk Institutt Sertifisering AS 
         Kabelgaten 2, 0580 Oslo

Sertifikat for konstant ytelse
0435-CPR-0006

I samsvar med forordning (EU) nr 305/2011 av Europaparlamentet og Rådet av 9. mars 
2011 (Byggevare forordning eller HLR), gjelder dette sertifikatet for byggevare:

Komponenter for stål- og aluminiumkonstruksjoner

I henhold til EN-1090-2:2008 +A1:2011 og EN-1090-3:2008 
for utførelsesklasse EXC 4

med CE merking metode  1, 2a, 3a

plasseres på markedet under navnet eller varemerke
Stryvo Group  AS

og produsert i produksjonsanlegg (ene)
Stryvo AS: Vipevegen 8, 6783 Stryn

- Stryvo Bismo AS: Industrivegen 15, 2690 Skjåk

Dette sertifikatet attesterer alle bestemmelser om vurdering og verifisering
av konstant ytelse beskrevet i Annex ZA i standarden (e).

EN 1090-1:2009+A1:2011

utførelsen er fastsatt i henhold til system 2+ for i dette sertifikatet og 

utførelsen av byggevaren er vurdert til å
forbli konstant 

Dette sertifikatet ble første gang utstedt 14.10.2014 og vil være gyldig så lenge verken
harmonisert standard, byggevaren, de AVCP-metoder eller 

produksjonsforholdene i anlegget endres betydelig, suspenderes eller trekkes tilbake etter
det meldte produktsertifiseringsorgan .
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