POZVÁNKA

ČSN EN ISO 3834-2:2022

nově o svařování

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s požadavky na

proces tavného svařování kovových materiálů

podle NOVÉ technické normy ČSN EN ISO 3834-2:2022

seminář
1 den

PRAHA
22. 6. 2022
Technický a zkušební
ústav stavební Praha,
s.p., Prosecká 811/76a

BRNO
5.10. 2022

QUALIFORM, a.s.
Mlaty 672/8

s datem účinnosti od 1. 6. 2022 !

Seminář určen pro:

výrobce, montéry, svářečský personál, projektanty,
organizace používající technologii tavného svařování

Garant:

Ing. Alan Malec, ředitel odboru posuzování shody, QUALIFORM, a.s.

Přednášející:

Ing. Alan Malec

Vložné:

1.900,-Kč bez DPH – pro držitele certifikátu některého systému managementu
nebo systému řízení výroby vydaného společností QUALIFORM, a.s.
2.500,- Kč bez DPH – pro ostatní účastníky
- po zaslání přihlášky Vám bude zaslána zálohová faktura (nelze platit v hotovosti v místě konání semináře)
- cena vložného zahrnuje výukové materiály, osvědčení o absolvování semináře, občerstvení, kávu, oběd

Časový harmonogram:

08:30 – 09:00

Prezence

09:00 – 10:15

Požadavky na proces svařování – 1. část

10:15 – 10:30

Přestávka s občerstvením

10:30 – 11:30

Požadavky na proces svařování – 2. část

11:30 – 12:15

Oběd

12:15 – 13:30

Související technické normy

13:30 – 14:30

Diskuze a závěr

Společnost QUALIFORM, a.s.
Akreditovaný certifikační orgán č. 3011 pro certifikaci systémů managementů
Akreditovaný certifikační orgán č. 3012 pro certifikaci výrobků, procesů svařování a stavebních dodavatelů
Autorizovaná osoba č. 238/Oznámený subjekt č. 1544 v oblasti posuzování shody stavebních výrobků a tlakových zařízení

PŘIHLÁŠKA
seminář
1 den

ČSN EN ISO 3834-2:2022
nově o svařování

PRAHA
22.6. 2022

Jméno a příjmení, titul:
BRNO
5. 10. 2022

Datum narození:
Pracovní zařazení:
Email:

Telefon:

Organizace:

Název:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Držitel certifikátu systému managementu
nebo systému řízení výroby od QUALIFORM, a.s.

Pro případné další účastníky ze stejné firmy (jméno a příjmení, datum narození):

Přihlášku zasílejte nejpozději do 18. 6. 2022 (Praha), 30. 9. 2022 (Brno)
na adresu: QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, 642 00 Brno
nebo na e-mail: keprtova@qualiform.cz; tel. +420 724 527 946
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