
certyfikat systemu zarz dzania

Certyfikat Nr: NC.168.93.2018.38.QMS

Niniejszym potwierdza si , e System Zarz dzania Jako ci  stosowany przez:

  

Tranz-Tel Sp. z o.o.

 

ul. Centralna 37, 43-210 Kobiór  - Polska

na podstawie przeprowadzonego auditu spe nia wymagania normy:

PN-EN ISO 9001:2015 

Certyfikat obejmuje nast puj cy zakres wyrobów/us ug zgodnie z za cznikiem 1 z 1 :

 

Projektowanie, produkcja, monta  i serwis urz dze  oraz systemów.

Certyfikat jest wa ny od: Certyfikat jest wa ny do: Data pierwszej certyfikacji:

2018.09.10 2021.09.09 2006.11.20

W imieniu Jednostki Certyfikuj cej:      Certyfikat niewa ny: 

 

od  -  do   -

                                                                       Dyrektor Zarz dzaj cy                        Kraków, 2018-09-10;  Wyd. 1

  

Warunkiem utrzymania wa no ci certyfikatu jest spe nienie przez organizacj  wymaga  w/w normy oraz warunków Umowy. 
W celu sprawdzenia wa no ci niniejszego certyfikatu prosimy o kontakt: +48 12 357 16 66, Noble Cert Sp. z o.o. 31-476 Kraków, ul. Lubla ska 34, www.noblecert.pl

F-51 rew.05/01.2017



certyfikat systemu zarz dzania

Za cznik 1 z 1 do Certyfikatu Nr: NC.168.93.2018.38.QMS

            

  

  

  

                                                                      Zakres certyfikatu: 

  

  

Projektowanie, produkcja, monta  i serwis urz dze  oraz systemów: czno ci, identyfikacji,      

po o enia, automatyki i mechaniki przemys owej dla górnictwa zgodnie z wymaganiami dyrektyw, 

ustaw i norm dotycz cych atmosfery wybuchowej. 

  

Projektowanie, produkcja, monta  i serwis systemów, sieci oraz instalacji elektrycznych, 

teletechnicznych, przeciwpo arowych, automatyki przemys owej oraz automatyki budynków 

dla przemys u i górnictwa. 

  

  

Sprzeda  urz dze  i systemów: sterowania przep ywem wody i pary, elektromechanicznych 

systemów pomiarowych dla przemys u rozlewniczego i producentów opakowa , 

radiokomunikacji. 

  

  
  

  

  

 

Certyfikat jest wa ny od: Certyfikat jest wa ny do: Data pierwszej certyfikacji:

2018.09.10 2021.09.09 2006.11.20

W imieniu Jednostki Certyfikuj cej: Certyfikat niewa ny: 

 

od  -  do   - 

 

                                                                       Dyrektor Zarz dzaj cy                        Kraków, 2018-09-10;  Wyd. 1

  

Warunkiem utrzymania wa no ci certyfikatu jest spe nienie przez organizacj  wymaga  w/w normy oraz warunków Umowy. 
W celu sprawdzenia wa no ci niniejszego certyfikatu prosimy o kontakt: +48 12 357 16 66, Noble Cert Sp. z o.o. 31-476 Kraków, ul. Lubla ska 34, www.noblecert.pl

F-51 rew.05/01.2017


