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Potvrzujeme, že systém managementu společnosti: 

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň 
s.r.o. 

 
 

Tylova 1581/46,301 00, Plzeň, Česká republika 

 

  

byl schválen společností LRQA podle následujících standardů: 

AS9100D (technicky rovnocenný EN 9100:2018, JISQ 9100:2016 a KS 
Q 9100:2018) 

 

Tato certifikace byla provedena v souladu s požadavky EN 9104-001:2013  

LRQA Limited je akreditován podle schématu IAQG ICOP 

Certifikační struktura – Kampus  

Číslo smlouvy: AS9100 – 00036580-001 

Tento certifikát je platný pouze ve spojení s přílohou certifikátu označenou stejným číslem, kde je uveden seznam 
certifikovaných míst. 

 
 

Rozsah certifikace je uplatněn na: 

 

Funkční povlaky žárovým nástřikem na bázi kovů, slitin, kovokeramických povlaků (cermetů) a keramiky nanášené vzduchovým 
plazmovým nástřikem (APS), vysokorychlostním kyslíkovým palivem (HP/HVOF), dvojitým obloukovým nástřikem (AS), nástřikem 
plamenem (PFS) ). Povlak použitelný na součásti pro letecké, jaderné, energetické a obdobné aplikace do délky 6000 mm, max. 
průměr 1400 mm a max. hmotnost 6000 kg. Možnost konečného broušení.Nitridace v plynné atmosféře, Cementování v prášku 
prášku, kalení, popouštění a žíhání ocelí a slitin. 

 

 



 
  

  
Identifikační číslo certifikátu:  10453004 

 

Příloha certifikátu 
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Provozovny Činnosti 

 

Centrála a centrální funkce 

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.  

Tylova 1581/46,301 00, Plzeň, Česká republika 

AS 9100:2016 

Funkční povlaky žárovým nástřikem na bázi kovů, slitin, 
kovokeramických povlaků (cermetů) a keramiky nanášené 
vzduchovým plazmovým nástřikem (APS), 
vysokorychlostním kyslíkovým palivem (HP/HVOF), 
dvojitým obloukovým nástřikem (AS), nástřikem 
plamenem (PFS) ). Povlak použitelný na součásti pro 
letecké, jaderné, energetické a obdobné aplikace do délky 
6000 mm, max. průměr 1400 mm a max. hmotnost 6000 
kg. Možnost konečného broušení.Nitridace v plynné 
atmosféře, Cementování v prášku prášku, kalení, 
popouštění a žíhání ocelí a slitin. 

  

 

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.  

Jižní Předměstí 3005, 301 00 Plzeň, Česko 

AS 9100:2016 

Funkční povlaky žárovým nástřikem na bázi kovů, slitin, 
kovokeramických povlaků (cermetů) a keramiky nanášené 
vzduchovým plazmovým nástřikem (APS), 
vysokorychlostním kyslíkovým palivem (HP/HVOF), 
dvojitým obloukovým nástřikem (AS), nástřikem 
plamenem (PFS) ). Povlak použitelný na součásti do délky 
6000 mm, max. průměr 1400 mm a max. hmotnost 6000 
kg. Možnost konečného broušení. 

Nitridace v plynné atmosféře, cementování v prášku, 
kalení, popouštění a žíhání ocelí a slitin. 

  

  

 

  

  

 


