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Zaświadcza się, że System Zarządzania Przedsiębiorstwa:

DIL Surowce Wtórne Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Piwna 5, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

został zatwierdzony przez LRQA jako zgodny z następującymi normami:

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015
Numer Zatwierdzenia: ISO 14001 – 0052548, ISO 9001 – 0052549

Niniejszy certyfikat jest ważny wyłącznie z załącznikiem do certyfikatu o tym samym numerze, w którym wymienione są 
odpowiednie lokalizacje.

Zakres zatwierdzenia:

Skup i sprzedaż surowców wtórnych.
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Lokalizacja Zakres

ul. Piwna 5, 43-300 Bielsko-Biała, Polska
ISO 14001:2015
Miejsce rejestracji firmy.

ISO 9001:2015
Miejsce rejestracji firmy.

ul. Ceglana 5, 43-378 Rybarzowice, Polska
ISO 14001:2015
Skup i sprzedaż surowców wtórnych

ISO 9001:2015
Skup i sprzedaż surowców wtórnych

 

 

 

 


