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Jsme mezinárodní centrum kompetence, kterému můžete důvěřovat!

Od svého založení v roce 1967 jsme získali významé renomé jak mezi výrobci, tak mezi obchodníky v oblasti
zkoušení a certi kace textilií, materiálů pro vybavení interierů, osobních ochranných prostředků (OOP) a
zkoušení textilních, pružných a laminátových podlahových krytin.
Jako jeden ze zakládajících členů mezinárodní asociace OEKO-TEX® nabízíme kompletní produktové
portfolio.
V oddělení inovací rozvíjíme společně s našimi zákazníky náměty na nové výrobky a udělujeme značku
“INSPECTED QUALITY" jejich výrobkům, službám, procesům a výrobním místům – s jistotou normy
INSPECTED QUALITY.
Zkoušíme a certi kujeme kvalitu vzduchu ve vnitřních prostorech v souladu s “CLEANAIR standard“.
CLEANAIR standard je záložen na hodnotách mezinárodních směrnic.
Akreditovaný zkušební a certi kační orgán
Naše akreditace a noti kace jsou:
Ÿ Akreditace národním akreditačním orgánem "Akkreditierung Austria" jako certi kační orgán pro
výrobky (osobní ochranné prostředky) podle normy EN ISO/IEC 17065
Ÿ

Akreditace národním akreditačním orgánem "Akkreditierung Austria" jako zkušební laboratoř podle
normy EN ISO/IEC 17025

Ÿ

Noti kovaná osoba 0534 pro ES přezkoušení typu a pro kontrolu systému řízení jakosti u konečných
výrobků podle Nařízení (EU) 2016/425 pro osobní ochranné prostředky

Ÿ

Noti kovaná osoba 0534 pro podlahové krytiny podle Nařízení o stavebních výrobcích č. 305/2011

Člen skupiny TESTEX
Společně s naší švýcarskou mateřskou společností "TESTEX AG" disponujeme rozsáhlou sítí poboček po
celém světě.
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Naše služby
Produktové portfolio OEKO-TEX®
Certi kujeme výrobky v textilním a kožedělném dodavatelském řetězci podle normy “STANDARD 100 by
OEKO-TEX®“ a “LEATHER STANDARD 100 by OEKO-TEX®“ a výrobní místa podle “STeP by OEKO-TEX®“.
Značkou “MADE IN GREEN by OEKO-TEX®“ označujeme výrobky, které jsou vyrobeny z materiálů
zkoušených na škodlivé látky a které jsou vyráběné v souladu se zásadami udržitelného rozvoje.
“MADE IN GREEN by OEKO-TEX®“ je certi kační systém pro textilní chemikálie, barviva a pomocné
prostředky.
Pomocí „DETOX TO ZERO by OEKO-TEX®“ pomáháme výrobcům komunikovat jejich shodu s kampaňí
„Detox“ ve formě zpráv o stavu.
Zkoušení textilií na škodlivé látky
Zkouškami výrobků na škodlivé látky testujeme, zda výrobky našich zákazníků splňují požadavky nařízení
REACH. Podporujeme naše zákazníky tak, aby mohli plnit i opačně požadavky svých zákazníků. Nabízíme
MRSL/RSL screening a zkoušení.
Zkoušení podlahových krytin
Jsme centrem excelence pro podlahové krytiny. Zkoušíme a hodnotíme širokou paletu podlahových krytin
podle národních a mezinárodních norem.
Certi kace osobních ochranných prostředků (OOP)
Certi kujeme Vaše OOP tak, aby Vaše výrobky splňovaly požadavky na označení CE.
Zkoušení materiálů pro vybavení interierů
Zkoušíme a hodnotíme interierové materiály, např. záclony, závěsy, potahové látky a dekorační materiály,
se zaměřením na oheň, kouř a produkty hoření (kapky).
Zkoušení textilií
Zkoušíme textilie v celém výrobním řetězci – od vláken přes látky, textilní kompozitní materiály až po
hotové oblečení.
UV Standard 801
Certi kujeme textilie podle “UV Standard 801“.
Zkoušení emisí a zápachu
Provádíme emisní a zápachové testy založené na EMICODE®, AgBB, GuT, francouzském nařízení
AFSSET/ANSES a s ohledem na DIBt, rakouský Ecolabel, evropskou ekoznačku Blue Angel a natureplus®.
Naši odborníci na senzorické analýzy provádějí zápachové testy.
Certi kace speci cká pro zákazníka
Certi kujeme Vaše výrobky, služby, procesy a výrobní místa pomocí naší značky kvality
"INSPECTED QUALITY".
Měření kvality vzduchu ve vnitřních prostorech
Měříme a hodnotíme kvalitu vzduchu ve vnitřních prostorech podle emisí znečišťujících látek. Určujeme
konkrétní komponenty a provádíme kontrolu doporučených standardních hodnot. Kromě toho zkoušíme a
certi kujeme kvalitu vzduchu ve vnitřních prostorech nových, renovovaných i přestavěných budov podle
normy “CLEANAIR”.
Posuzování škod a expertní posudky
Náš zkušený tým techniků a odborníků hodnotí příčiny poškození textilií, podlahových krytin i vybavení
interierů a zpracovává expertní posudky.
Version 07/2021

